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São Luis-MA, 28 de agosto de 2019.
Denyse Reis Batista, Diretora Judiciária, cumprindo determinação, faço a remessa para publicação Composição do Tribunal de Justiça do

Maranhão, atualizada.

 
 
 

PLANTÃO JUDICIARIO – JUSTIÇA DE 2º GRAU
Art. 18 a 24 do Regimento Interno - Escala n.º 03/2019

Celular do Plantão – (98) 8815-8344
 

                                     
              O Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS, Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o disposto no Art. 18 a 24 do Regimento Interno, divulga o Desembargador plantonista do período de 02 a 08 de setembro de
2019.

 

PERÍODO DESEMBARGADOR SERVIDOR PLANTONISTA OFICIAL DE JUSTIÇA

02 a 08.09.2019 Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO João Paulo T. S. Cordeiro Roberta Coelho de Sousa

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

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

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

 
                        

       Palácio da Justiça “CLOVIS BEVILACQUA”, São Luís/MA,  28 de agosto de 2019
 

Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente
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sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não comporta provimento o agravo regimental que não traz nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na
decisão agravada.
3. Nos termos das Súmulas nºs 634 e 635 do STF, compete ao Tribunal de origem a apreciação de medida cautelar que visa a
obtenção de efeito suspensivo a recurso especial ainda não submetido ao juízo de admissibilidade.
4. Hipótese, ademais, em que não se vislumbra fumaça de bom direito na medida em que o recurso especial aparentemente
esbarraria no óbice da Súmula nº 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg na MC 23.782/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016)
E, mais, explicou-se detidamente, inclusive com respaldo jurisprudencial, que os requerimentos para atribuição de efeito
suspensivo exigem um mínimo de aparência de bom direito (FUMUS BONI IURIS) e perigo na demora(PERICULUM IN MORA),
que estão, direta e simultaneamente, ligados à possibilidade de êxito do recurso especial e à necessidade de urgência.
Na decisão agravada, os motivos ensejadores do indeferimento do pedido da Agravante fundaram-se na ausência dos requisitos
exigidos na forma cumulativa, bem como restou esclarecido que a competência desta Corte Estadual para apreciação de
requerimento suspensivo permanece somente enquantopendente o juízo de admissibilidade do recurso interposto.
IN CASU, em que pesem os argumentos expendidos, houve perda de objeto do Agravo Interno em tela, porquanto já proferido o
juízo de admissibilidade do Recurso Especial n.º 014208/2019em outros autos, com a decisão de inadmissão publicada em
28/06/2019, conforme aferido pelo Sistema Jurisconsult.
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Como se vê, não há o que ser reconsiderado, tendo em vista que a finalidade do presente Agravo Interno é ver modificada a
decisão que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo a Recurso Especial em que já proferido juízo negativo de
admissibilidade.
Sobre a matéria, oportuno trazer à colação os seguintes precedentes, IN VERBIS:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA. SÚMULAS N. 634 E 635 DO STF.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência do STJ para a apreciação de ação cautelar objetivando a concessão de efeito suspensivo a recurso especial
instaura-se, a rigor, após a realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem. Aplicação, por analogia, das Súmulas n.
634 e 635 do STF.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando patente a teratologia da decisão e, também, demonstrados os requisitos do
periculum in mora e do fumus boni iuris, a jurisprudência desta Corte permite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial
pendente de exame de admissibilidade na origem.
3. No caso concreto, não lograram os requerentes demonstrar a existência dos requisitos autorizadores do excepcional provimento
acautelatório almejado.
4. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que, ausentes os pressupostos para deferir efeito suspensivo a recurso
especial, impõe-se a extinção do processo, sem a resolução do mérito, com suporte na regra dos arts. 38 da Lei n. 8.038/1990, 34,
XVIII, do RISTJ e 267, VI, do CPC. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg na MC 25.021/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe
11/03/2016)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL POSTERIORMENTE JULGADO. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO.
1. Consoante cediço nesta Corte, há superveniente perda do objeto do pedido de tutela de urgência, quando julgado o recurso a
que se pleiteia (ou pleiteava) a concessão de efeito suspensivo.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt na Pet 11.425/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe
15/05/2019)
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA AJUIZADA COM O OBJETIVO DE IMPRIMIR EFEITO
SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETODOS
ACLARATÓRIOS, DO AGRAVO INTERNO E DA PRÓPRIA TUTELA PROVISÓRIA.
1. Julgado o mérito do agravo recurso especial ao qual a medida cautelar visava atribuir efeito suspensivo, perdem os respectivos
objetos os presentes aclaratórios, o agravo interno manejado contra a decisão que deferiu pedido de medida liminar na tutela
provisória e a própria tutela provisória. Precedentes.
2. Embargos de declaração, agravo interno e tutela provisória prejudicados."
(EDcl no AgInt no TP 310/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
Ante o exposto, considerando a perda de objeto recursal, julgo prejudicado o presente Agravo Interno.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 20de agostode 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

AGRAVO INTERNO NO REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Número Processo: 0000069-88.2014.8.10.0001
Número Protocolo: 021082/2019
Agravante: Fabíola Andrade Lima
Advogado: Milton Ricardo Luso Calado (OAB/MA 5.108)
Recorrido: Município de São Luís/MA
Procuradora: Cecília Elisa Caldas Serpa Diniz da Mota
Decisão:
Fabíola Andrade Lima interpôs Agravo Interno, insurgindo-se contra decisão que indeferiu o seu pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao Recurso Extraordinário n.º 014206/2019 (fls. 111 USQUE123).
Em apertada síntese, alega a Agravante que restaram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo
pretendido, discorrendo sobre eles, bem como que a medida não causará dano ao Poder Público, porquanto, segundo aduz,
consolidada a situação há anos com a remuneração auferida sendo paga com a contraprestação do efetivo trabalho.
Contraminuta do Agravado às fls. 183 USQUE186.
É obreverelatório. Decido.
Conforme consignado na decisão agravada, com o advento da nova Lei Adjetiva Civil, os pedidos de efeito suspensivo podem ser
efetivados mediante requerimento, nos termos do artigo 1.029, § 5º, IN VERBIS:
"Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos naConstituição Federal,serão interpostos perante o
presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
I - a exposição do fato e do direito;
II - a demonstração do cabimento do recurso interposto;
III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.
§ 5oO pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por
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requerimento dirigido:
I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua
distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
II - ao relator, se já distribuído o recurso;
III - ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a
publicação da decisão de admissão do recurso,assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos doart. 1.037."
(GRIFEI)
Repiso, também, que conforme a literalidade do artigo acima transcrito e a teor do enunciado da Súmula 635 do STF1, a
competência desta Corte Estadual para apreciação do requerimento em tela permanece até enquantopendente o juízo de
admissibilidade do recurso interposto.
Sobre a matéria, uníssona é a jurisprudência da eg.Corte Superior, LITTERIS:
"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA. INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE BOM DIREITO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM
A REFORMA DA DECISÃO.
1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não comporta provimento o agravo regimental que não traz nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na
decisão agravada.
3. Nos termos das Súmulas nºs 634 e 635 do STF, compete ao Tribunal de origem a apreciação de medida cautelar que visa a
obtenção de efeito suspensivo a recurso especial ainda não submetido ao juízo de admissibilidade.
4. Hipótese, ademais, em que não se vislumbra fumaça de bom direito na medida em que o recurso especial aparentemente
esbarraria no óbice da Súmula nº 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg na MC 23.782/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016)
E, mais, explicou-se detidamente, inclusive com respaldo jurisprudencial, que os requerimentos para atribuição de efeito
suspensivo exigem um mínimo de aparência de bom direito (FUMUS BONI IURIS) e perigo na demora(PERICULUM IN MORA),
que estão, direta e simultaneamente, ligados à possibilidade de êxito do recurso extraordinário e à necessidade de urgência.
Na decisão agravada, os motivos ensejadores do indeferimento do pedido da Agravante fundaram-se na ausência dos requisitos
exigidos na forma cumulativa, bem como restou esclarecido que a competência desta Corte Estadual para apreciação de
requerimento suspensivo permanece somente enquantopendente o juízo de admissibilidade do recurso interposto.
IN CASU, em que pesem os argumentos expendidos, houve perda de objeto do Agravo Interno em tela, porquanto já proferido o
juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário n.º 014208/2019em outros autos, com a decisão de inadmissão publicada em
28/06/2019, conforme aferido pelo Sistema Jurisconsult.
Como se vê, não há o que ser reconsiderado, tendo em vista que a finalidade do presente Agravo Interno é ver modificada a
decisão que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário em que já proferido juízo negativo de
admissibilidade.
Sobre a matéria, oportuno trazer à colação os seguintes precedentes, IN VERBIS:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA. SÚMULAS N. 634 E 635 DO STF.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência do STJ para a apreciação de ação cautelar objetivando a concessão de efeito suspensivo a recurso especial
instaura-se, a rigor, após a realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem. Aplicação, por analogia, das Súmulas n.
634 e 635 do STF.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando patente a teratologia da decisão e, também, demonstrados os requisitos do
periculum in mora e do fumus boni iuris, a jurisprudência desta Corte permite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial
pendente de exame de admissibilidade na origem.
3. No caso concreto, não lograram os requerentes demonstrar a existência dos requisitos autorizadores do excepcional provimento
acautelatório almejado.
4. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que, ausentes os pressupostos para deferir efeito suspensivo a recurso
especial, impõe-se a extinção do processo, sem a resolução do mérito, com suporte na regra dos arts. 38 da Lei n. 8.038/1990, 34,
XVIII, do RISTJ e 267, VI, do CPC. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg na MC 25.021/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe
11/03/2016)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL POSTERIORMENTE JULGADO. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO.
1. Consoante cediço nesta Corte, há superveniente perda do objeto do pedido de tutela de urgência, quando julgado o recurso a
que se pleiteia (ou pleiteava) a concessão de efeito suspensivo.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt na Pet 11.425/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe
15/05/2019)
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA AJUIZADA COM O OBJETIVO DE IMPRIMIR EFEITO
SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETODOS
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ACLARATÓRIOS, DO AGRAVO INTERNO E DA PRÓPRIA TUTELA PROVISÓRIA.
1. Julgado o mérito do agravo recurso especial ao qual a medida cautelar visava atribuir efeito suspensivo, perdem os respectivos
objetos os presentes aclaratórios, o agravo interno manejado contra a decisão que deferiu pedido de medida liminar na tutela
provisória e a própria tutela provisória. Precedentes.
2. Embargos de declaração, agravo interno e tutela provisória prejudicados."
(EDcl no AgInt no TP 310/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
Ante o exposto, considerando a perda de objeto recursal, julgo prejudicado o presente Agravo Interno.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 20de agostode 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDOdos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0000362-29.2016.8.10.0085
Número Protocolo: 023477/2019
Recorrente: Alexandre Carvalho Costa
Advogado: Sebastião Moreira Maranhão Neto (OAB/MA 6.297)
Recorrido: Ministério Público do Estado do Maranhão
Procurador: Paulo Roberto Saldanha Ribeiro
Decisão:
Alexandre Carvalho Costa interpôs o presente Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, visando à reforma do Acórdão exarado pela Primeira Câmara Cível desta eg. Corte de Justiça no julgamento
dos Embargos de Declaração n.º2.368/2019, havidos na Apelação Cível n.º29.977/2016.
Os autos versam sobreAção Anulatória de Ato Judicial com Pedido de Liminarmovida pelo Recorrente em face do Ministério
Público do Estado do Maranhão,tendo o MM. Juízo A QUOindeferido a petição inicial, nos termos da sentença de fls. 270
USQUE272.
Irresignado, o Recorrente interpôs Apelação, provida, por unanimidade de votos, consoante teor do Acórdão n.º 239.495/2019 (fls.
349USQUE351) e, ainda, opôs Embargos Declaratórios, rejeitados no Acórdão n.º249.816/2019(fls. 382 USQUE384).
Nas razões do Apelo Especial em análise, alega ofensa ao artigo 321, CAPUT, da Lei Adjetiva Civil.
Intimado, o PARQUETapresentou contraminuta às fls. 406/407-v.
É o relatório. Decido.
Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade.
Afasto, todavia, a alegada violação ao artigo 321, CAPUT, da Lei Adjetiva Civil, porquanto o Acórdão recorrido encontra respaldo
na jurisprudência da eg. Corte Superior (Súmula 83 do STJ1), que, oportunamente, trago à colação, INVERBIS:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 813 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA
OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. ART. 284 CPC/1973. ATUAL ART. 321 CPC/2015.
1.No presente caso, a Corte de origem, entendendo ausentes os requisitos dos arts. 813 e 814 do CPC de 1.973, indeferiu de
plano a petição inicial da cautelar de arresto.
2. Como pretendeu, de logo, indeferir a inicial, reconhecendo a aplicabilidade do art. 283 do CPC/1973 somente em grau de
apelação, caberia ao Tribunal devolver os autos à instância de início para oportunizar à parte sanar o vício. Ao não fazê-lo, violou o
revogado art. 284 do CPC/1973, atual art. 321 do CPC/2015.
3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-
preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC). Precedentes.
4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1186170/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
02/04/2018)"
Ante o exposto, inadmito o presente Recurso Especial Cível.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0000408-38.2001.8.10.0022
Número Protocolo: 013135/2019
Recorrente: Município de Cidelândia
Advogado: Tiago Novais da Silva (OAB/MA 11.095) e Reury Gomes Sampaio (OAB/MA 10.277)
1º Recorrido: Sindicato dos Professores Públicos, Especialistas em Educação Pública e Servidoress Públicos da Educação
Estadual e Municipal do Ensino de 1º e 2º Graus do Estado do Maranhão - SINPROESEMA
Advogados: Leverriher Alencar de Oliveira Júnior (OAB/MA 7.782) e Bruno de Almeida Meneses (OAB/MA 18.178)
2º Recorridos: Fábio Correia de Rezendee outros
Advogados: Raimunda Moema Rodrigues Neves (OAB/MA 10.692) e Rosa Olívia Moreira dos Santos (OAB/MA 9.511)
Decisão:
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Município de Cidelândia, com fundamento no artigo 105, III, alínea "c", da Constituição Federal, interpôs o presente Recurso
Especial, visando à reforma da decisão exarada pela TerceiraCâmara Cível desta eg. Corte de Justiça, no julgamento dos
Embargos de Declaração n.º 043104/2018, havidosna Apelação Cível n.º037131/2017.
Originam-se os autos na Ação Ordináriaajuizada porFábio Correia de Rezendee outros, tendo sidojulgada extinto o processopelo
MM. Juízo A QUO, consoante sentença de fls. 46/47.
Desse DECISUM, Fábio Correia de Rezendee outros interpuseram ApelaçãoCível e, monocraticamente, foi dado provimento ao
recurso, decretando a nulidade da sentença, com a consequente baixa dos autos, conforme Decisão às fls. 69/69-v. Em sede de
novo julgamento, o Juízo A QUO, julgou parcialmente procedente, nos termos da Sentença às fls. 94/95-v.
Irresignado, o Recorrente interpôs Apelação Cível e, unanimemente, foi dado parcial provimento, "apenas para fixar a verba
honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação", no Acórdão n.º 237024/2018às fls. 150 USQUE153-v.
Atocontínuo, foram opostos Aclaratórios pelo Recorrente, à unanimidade, rejeitados, no Acórdão n.º 243.909/2019 às fls. 168
USQUE170.
Nas razões do Recurso Especial, éapontado como malferido o artigo 373, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, bem como divergência
jurisprudencial.
Contrarrazões apresentadas pelo 1º Recorridoàs fls. 203USQUE206. Os 2º Recorridos não apresentaram contrarrazões, certidão
às fls. 207.
É o breve relato. Decido.
Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.
Do exame percuciente dos autos, verifica-se que, quanto à alegação de violação ao artigo 373, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, o
Recurso não tem como prosperar, pois não há como ser atendida a pretensão do Recorrente sem que haja rediscussão de fatos e
reexame de provas, incidindo, nesse particular, o óbice da Súmula 71do STJ.
Consolida tal entendimento, de maneira irrefutável, a Colenda Corte, VERBIS:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 373 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7DO STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO. (...) 2. "A Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventualofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art.
373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas,
além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso
sob exame" (REsp 1665411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). 3.
Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1199439 / SP, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
09/03/2018)
Por fim, a apontada divergência jurisprudencial não foi comprovada peloRecorrente, já tendo o Superior Tribunal de Justiça
pacificado a matéria, consoante se infere da ementa do julgado abaixo transcrita, LITTERIS:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. CDC. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 381/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo de lei objeto de interpretação divergente,
bem como a demonstração da divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos moldes exigidos pelos arts. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ e 541,
parágrafo único, do CPC. (?)." (STJ - 4.ª Turma - AgInt no AREsp 460100/ES - Rel. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA.
Julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)
Ademais, é cediço o entendimento da Colenda Corte em não admitir recurso especial fundado em divergência jurisprudencial
quando há incidência da Súmula 7, LITTERIS:"Este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ
impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa.
Precedentes."(AgRg no AREsp 689.243/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015,
DJe 26/05/2015).
Ante o exposto, inadmito o presente Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 20 de agosto de 2019
José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CRIMINAL
Número Processo: 0000449-47.2016.8.10.0129
Número Protocolo: 024495/2019
Recorrente: Gilmar Pereira da Rocha
Advogado: Eloberg Bezerra de Andrade (OAB/MA 18.866)
Recorrido: Ministério Público do Estado do Maranhão
Procuradora: Maria Luiza Ribeiro Martins
Decisão:
Gilmar Pereira da Rocha interpôs o presente Recurso Especial Criminal, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, visando à reforma da decisão proferida pela TerceiraCâmara Criminal desta Corte de Justiça, no
julgamentodos Embargos de Declaração n.º 016677/2019e daApelação Cíveln.º 020480/2018.
Os autos têm origem na Ação Penal n.º 0449/2016ajuizada em face do Recorrente,dando-o como incurso no artigo 157, § 3º,
segunda parte c/c artigo 61, II, "h" da Lei Substantiva Penalc/c artigo 1º, II da Lei n.º 8.072/90, e com relação à segunda vítima,
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pela suposta prática do crime tipificado no artigo 211 da Lei Substantiva Penal, condutas praticadas em concurso material (artigo
69 daquele Diploma Legal).
O MM Juiz A QUOjulgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 24 (vinte quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, nos termos da sentença de fls. 320USQUE324.
Dessa decisão o Recorrente interpôs Apelação Criminaljulgadadesprovida,por decisão unânime, Acórdão n.º 246.730/2019, fls.
440USQUE442-v.
Inconformado opôs Embargos de Declaração unanimemente, rejeitados, consoante Acórdão n.º 251.448/2019 de fls. 475 USQUE
478-v.
Nas razões do presente Recurso Especial, o Recorrente alega ofensa aosartigos157, §§ 1º e 2º; 283, §2º; 158; 167; 563, III, "h" e
386, II, V, VI e VII daLei Adjetiva Penal.
Contrarrazões às fls. 571USQUE577-v.
É o relatório. Decido.
Em análise aos pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, verifico que o Recorrente se encontra devidamente
representado e interpôs o recurso no prazo de lei. O preparo é dispensado, por força da Resolução STJ/GP nº 2/2017.
Todavia, não merece seguimento o presente Recurso Especial pela alegada violação aosartigos157, §§ 1º e 2º; 283, §2º; 158; 167;
563, III, "h" e 386, II, V, VI e VII daLei Adjetiva Penal, visto que rever a decisão demandaria simples reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice no Enunciado nº 7/STJ.
Nesse sentido, é da jurisprudência, VERBIS:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96
(CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA
ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE
DESCABIDA. 2) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PROVA ILÍCITA. COAÇÃO POLICIAL
PARA QUE FOSSE REALIZADO TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Descabe em recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, pois esta análise compete ao
Supremo Tribunal Federal - STF.
2.No caso em tela, o acolhimento do pleito de ilicitude da prova demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada
conforme Súmula n. 7 do STJ,porquanto as instâncias ordinárias com base na prova produzida atestaram falta de demonstração
de coação perpetrada pelos policiais para que o teste do etilômetro fosse realizado.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 1314841/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 19/06/2019)
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. EXAME PERICIAL. ARTIGO 158 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. PRESCINDÍVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal possui compreensão no sentido de que a regra contida no art. 158 do CPP não é
absoluta, assim não é obrigatória a realização de perícia no documento quando, através de outros meios de prova, a sua falsidade
puder ser comprovada.
2. "A regra inscrita no art. 158 do Código de Processo Penal não é absoluta, admitindo o temperamento previsto pela norma
constante do art. 167 do Código do mesmo estatuto processual (HC 40.280/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, DJ 20/06/2005, p. 313) 3. Ademais, concluído o decreto condenatório pela Corte de origem, não há desconstituir
o julgado na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de análise exclusivo das
instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 6.190/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 01/02/2013)
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. EXAME PERICIAL. ARTIGO 158 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. PRESCINDÍVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal possui compreensão no sentido de que a regra contida no art. 158 do CPP não é
absoluta, assim não é obrigatória a realização de perícia no documento quando, através de outros meios de prova, a sua falsidade
puder ser comprovada.
2. "A regra inscrita no art. 158 do Código de Processo Penal não é absoluta, admitindo o temperamento previsto pela norma
constante do art. 167 do Código do mesmo estatuto processual (HC 40.280/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, DJ 20/06/2005, p. 313)
3.Ademais, concluído o decreto condenatório pela Corte de origem, não há desconstituir o julgado na via eleita, dada a
necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao
Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 6.190/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 01/02/2013)
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 386, VII,
DO CPP. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º, I, DO CP. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE
ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO CO ENTENDIMENTO DO STJ.
SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de
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provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, porquanto é vedado na via eleita o reexame de
fatos e provas. Súmula nº 7/STJ.
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS,
firmou entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando,
para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Súmula nº
83/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 734.367/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe
01/10/2015)
Ante o exposto, inadmito o presente Recurso Especial Criminal.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís,26de agostode 2019
Des.José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0001012-84.2017.8.10.0071
Número Protocolo: 020752/2019
Recorrente: Município de Bacuri
Advogada: Hilda Fabíola Mendes Rêgo (OAB/MA 7.834)
Recorrida: Valdeliza Borges de Brito Reis
Advogado: Marinel Dutra de Matos (OAB/MA 7.517)
Decisão:
Município de Bacuri, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, interpõe o presente
Recurso Especial, em face da decisão prolatada pela Quinta Câmara Cível desta Corte de Justiça, no julgamento da Apelação
Cívelnº.39.442/2018.
Versam os autos sobre a Ação de Conhecimento c/c Exibição de Documentosajuizada pela Recorrida, julgada procedente, nos
termos sentença de fls. 50USQUE 54-v.
Irresignado, o Recorrente interpôs Apelação Cível e, unanimemente, foi negado provimento ao recurso, conforme Acórdão n.°
239.984/2019 às fls. 99 USQUE 103.
Nas razões do Recurso Especial é alegada violação aos artigos 1.º do Decreto n.º 20.910/32; artigos 319, 320, 330 e 373, I, da Lei
Adjetiva Civil, bem como divergência jurisprudencial.
Contrarrazões não apresentadas, certidão às fls. 138.
É o relatório. Decido.
Compulsados os presentes autos, observo preenchidos os requisitos objetivos de admissibilidade recursal.
Quanto à alegação de violação aos supracitados artigos, o Recurso não tem como prosperar, pois não há como ser atendida a
pretensão do Recorrente sem que haja rediscussão de fatos e reexame de provas, incidindo, nesse particular, o óbice do
enunciado da Súmula 71do STJ.
Consolida tal entendimento, de maneira irrefutável, a Colenda Corte Superior, VERBIS:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO EM
RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO
INICIAL.REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca do termo inicial da prescrição, tal como colocada a questão
nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de
5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto
20.910/32 Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos
EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013. " (AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014) 5. Agravo interno a que se nega
provimento."
(AgInt no AREsp 1008852/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe
06/03/2017)"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DOLO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 373 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventualofensa ao art. 333 do
CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples
reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência
é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1665411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017,
DJe 13/09/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1199439 / SP, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe 09/03/2018)
Por fim, é cediço o entendimento da Colenda Corte em não admitir recurso especial fundado em divergência jurisprudencial
quando há incidência da Súmula 7, LITTERIS:"Este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ
impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
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acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa.
Precedentes."(AgRg no AREsp 689.243/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015,
DJe 26/05/2015).
Ante o exposto, inadmito o presente Recurso Especial Cível.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 20 de agosto de 2019
Des.José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0001103-79.2016.8.10.0114
Número Protocolo: 024370/2019
Recorrente: Luiz Coelho Neto
Advogado: Michael Ribeiro Cervantes (OAB/MA 9.059-A)
Recorrido: Pedro Coelho de Sousa Neto
Advogados: Crisógono Rodrigues Vieira (OAB/MA 3.180), Leonardo Bringel Vieira (OAB/MA 14.292)
Decisão:
Luiz Coelho Neto interpôs o presente Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal,
visando à reforma do Acórdão exarado pela Quinta Câmara Cível desta eg. Corte de Justiça, no julgamento dos Embargos de
Declaração n.º 4909/2019, havidos na Apelação Cíveln.º 20528/2018.
A demanda se origina na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Pedro Coelho de Sousa Neto em desfavor do Recorrente,
tendo o MM. Juízo A QUO extinguido o feito sem resolução do mérito,nos termos estabelecidos pela sentença de fls. 232
USQUE238.
Irresignado, o Recorrido apelou, restando o Apelo provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
para prosseguimento do feito, consoante teor do Acórdão n.º 240.178/2019 (fls. 311/312-v).
Ao DECISUM, opôs o Recorrente Embargos Declaratórios, rejeitados no Acórdão n.º 250.293/2019(fls. 333/334-v).
Nas razões do Recurso Especial em análise, é alegada violação aos artigos 141 e 492 da Lei Adjetiva Civil.
Intimado, o Recorrido apresentoucontraminuta às fls. 368 USQUE378.
É o relato. Decido.
Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Todavia, do exame percuciente dos autos, verifico que pela suposta violação aos artigos 141 e 492 da Lei Adjetiva Civil não cabe
dar seguimento ao Apelo, uma vez que não houve emissão de juízo de valor por este Tribunal de origem acerca da matéria contida
nestes dispositivos legais. Sendo assim, incide à espécie o teor da Súmula 282 do STF, aplicada por analogia.
A propósito, colaciono o entendimento da Corte Superior sobre o requisito prequestionamento, INVERBIS:
"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
1. Nos termos do que dispõe o art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso
especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelo órgão colegiado local. Nesse contexto, prevalece no STJ o
entendimento de que o prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal a quo sobre a tese jurídica
suscitada nas razões do apelo nobre.
2. Na hipótese em exame, verifica-se que não houve qualquer pronunciamento da Corte local acerca da matéria versada no art.
1.255, parágrafo único, do Código Civil, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse
contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, alegando a
existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1470459/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 15/08/2019)
Ante o exposto, inadmito o presente Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 21 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0001115-85.2014.8.10.0107
Número Protocolo: 016077/2019
Recorrentes: Evaldo de Sousa Monteiro e outros
Advogado: Joaquim Adriano de Carvalho Adler Freitas (OAB/MA nº 10.004)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Procuradora: Mariléa Campos dos Santos Costa
Decisão:
Evaldo de Sousa Monteiro e outros interpuseram o presente Recurso Especial, com base no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra a decisão proferida no julgamento da Apelação Cíveln.º 036179/2019.
Originam-se os autos na Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Recorrido em desfavor de Evaldo de Sousa Monteiro e
outros, julgada parcialmente procedente pelo MM. JuízoA QUO, nos termos da sentença de fls. 855 USQUE864.
Irresignado, os Recorrentes apelaram e a eg. Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso, à unanimidade, consoante
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Acórdão nº 945.664/2019 (fls. 955 USQUE 958).
Em sede de Recurso Especial, é apontado como malferido o artigo 9º, incisos XI e XII, da Lei nº 8.429/92.
Contrarrazões do Recorrido apresentadas às fls. 975USQUE978-v.
É o relatório. Decido.
Os requisitos objetivos de admissibilidade foram atendidos, tendo em vista que osRecorrentesencontram-se devidamente
representados, assim como interpôs este Recurso no prazo de lei. Quanto ao preparo, a certidão de fl. 991atesta seu efetivo
recolhimento.
Entretanto, do exame percuciente dos autos verifico que, por suposta afronta aos artigos 9º, incisos XI e XII, da Lei nº 8.429/92, o
recurso não merece prosperar uma vez que esbarra no óbice da súmula 7, do STJ.
No pormenor, pertinente é citar os seguintes precedentes da Colenda Corte, VERBIS:
"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DO DOLO, NAS HIPÓTESES
DOS ARTIGOS 9º E 11 DA LEI 8.429/92 E CULPA, PELO MENOS, NAS HIPÓTESES DO ART. 10. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE
CONSIGNA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DE INDEVIDO ADICIONAL DE JORNADA DE QUARENTA HORAS EM
CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO.
PAGAMENTO INDEVIDO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO.
1.Hipótese na qual se discute ato de improbidade administrativa decorrente de recebimento por servidora de adicional de jornada
de quarenta horas em cumulação com gratificação de chefia.
2. Cabe afastar a alegação de violação do art. 535 do CPC, pois o recorrente não indica precisamente a omissão do acórdão
recorrido. Incide a Súmula 284/STF se o recorrente, a pretexto de violação do art. 535 do CPC, limita-se a alegações genéricas,
sem indicação precisa da omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
3.O elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa previsto pelo art. 11 da Lei 8.429/1992 é o dolo
eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de
intenção específica, pois a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a
presença do dolo.
4. In casu, do excerto do acórdão recorrido, extrai-se que o Tribunal de origem, soberano em matéria de fatos e provas, com
suporte em análise circunstancial do acervo fático-probatório, consignou que "a ausência de má-fé desta servidora justifica a
improcedência do pedido". 5. A verificação da alegada violação dos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992 necessita de um reexame
dos elementos fáticos-probatórios dos autos, não sendo possível aferir em sede de recurso especial a existência ou ausência de
dolo ou culpa do agente político, e rever a conclusão do Tribunal de origem sobre tais premissas esbarra na Súmula n. 7 desta
Corte Superior. 6. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 8.937/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 02/02/2012).
Diante do exposto, inadmito o presente Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 19 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0001601-71.2012.8.10.0000
Número Protocolo: 025951/2018
Recorrente: SOTREQ S/A
Advogados:João Rafael Furtado (OAB/CE 17.739)
Recorrido: Ériko José Domingues da Silva Ribeiro
Advogado: Pedro Eduardo Ribeiro de Carvalho (OAB/MA 7.551)
Recorridos: Temis Serejo Sauáia, Haroldo Guimarães
Advogado: Haroldo Guimarães Soares Filho (OAB/MA 5.078)
Recorrido: Alfredo Salim Duailibe Neto
Advogado: Bruno Maciel Leite Soares (OAB/MA 7.412)
Recorridos: Carlos Augusto Macedo Couto, Espólio de Wady Sauáia e Savigny Serejo Sauáia
Advogado: Carlos Augusto Macêdo Couto (OAB/MA 6.710)
Recorrido: Tetis Serejo Sauáia
Advogado: Ricardo Sauáia Marão (OAB/MA 7.691)
Decisão:
SOTREQ S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, interpôs o presente Recurso
Especial, visando à reforma do Acórdão exarado pela SegundasCâmarasCíveis Reunidasdesta Corte de Justiça no julgamento dos
Embargos de Declaração n.º 022.464/2018 (havidos nos Embargos de Declaração n.º 010.369/2018,na Ação Rescisória n.º
9.813/2012).
Versam os autos sobre a Ação Rescisória, proposta em face do Acórdãon.º 220.597/2018, julgada improcedente pelas Segundas
Câmaras Cíveis Reunidas, nos termos do Acórdão 220.597/2018, consoante fls. 404 USQUE411.
Contra esta Decisão foram opostos AclaratóriospelaRecorrente, os quais restaram rejeitados, nos termos do Acórdão
n.º226.886/2018(fls. 451 USQUE455), e por Ériko José Domingues da Silva Ribeiro, rejeitados, também, via doAcórdão n.º
242.982/2019(fls. 496 USQUE498).
Sobreveio, então, o presente Recurso Especial, alegando malferido o art. 146, § 7º, c/co art.278, daLei Federal nº 13.105/2015.
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Contrarrazões apresentadas às fls. 493 USQUE500, apenas pela primeiradas partes arroladas no cabeçalho dos autos, consoante
certidão de fls.507-v.
É o relato. Decido.
Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Todavia, do exame percuciente dos autos, verifico que pela suposta violação ao artigo 146, § 7º, c/co art.278, daLei Federal nº
13.105/2015, não cabe o seguimento do Apelo Especial, vez que não houve emissão de juízo de valor por este Tribunal de origem
acerca da matéria contida nesses dispositivos legais, incidindo à espécie o teor da Súmula 2111 do STJ.
Ainda que assim não fosse, a desconstituição do Acórdão recorrido demandarediscussão de fatos e reexame de provas, o que é
inviável em sede de recurso especial, consoante o verbete da Súmula 72 do eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, inadmito o presente Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 19 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL
Número Processo: 0002026-70.2005.8.10.0024
Número Protocolo: 011570/2019
Recorrente: Luís Pessoa Costa
Advogado: Carlos Santana Lopes (OAB/MA 2.760)
1ª Recorrida: Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda.
Advogados: Antônio César de Araújo Freitas (OAB/MA 4.635) e Ruy Eduardo Villas Boas Santos (OAB/MA 4.735)
2ª Recorrida: Visão Comunicação Ltda.
Advogado: João Batista Viana do Lago Neto (OAB/MA 6.747)
Decisão:
Luís Pessoa Costainterpôs o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federa, visando à reforma do Acórdão exarado pela SegundaCâmara Cível desta Corte de Justiça, no julgamento da Apelação
Cível n.º033508/2017.
Embora devidamente intimadas, apenas a Rádioe TV Difusora do Maranhão Ltda. apresentou contrarrazões (fls. 408 USQUE 430).
É o relatório. Decido.
De plano, verifico que o presente Recurso não merece seguimento, ante a constatação da sua deserção.
É que não foi comprovado o pagamento das custas judiciais referentes à Tabela "A" da Resolução n.º 609/2018, do STF. Desta
feita, oRecorrente foi devidamente intimadopara sanar o vício (fls. 400), todavia não regularizou o preparo, conforme Certidão de fl.
405.
Esse é o entendimento pacificado pelo STF, VERBIS:
"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA.
DESERÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, nos termos do disposto no art. 511 do Código de
Processo Civil e do art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o preparo do recurso extraordinário deve ser
efetuado dentro do prazo cominado para sua interposição. Sua não efetivação, conforme as normas vigentes, enseja a deserção
do recurso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (AI 743774 AgR-
segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-258
DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017)
Desse modo, nego seguimento ao presente Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 20 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Número Processo: 0002305-62.2005.8.10.0022
Número Protocolo: 044800/2015
Número no STJ: 820.331-MA
Agravante: Gusa Nordeste S/A
Advogados: Marcos Martins Souza (OAB/MA 10.980), Adroaldo Souza (OAB/MA 2.055) e outros
Agravado: Ulisses Ferreira Diniz
Advogados: Elias da Silva Diniz (OAB/MA 3981), Vera Alves Carvalho (OAB/MA 4872)
Decisão:
Gusa Nordeste S/A interpôs Agravo em Recurso Especialcontra a decisão proferida pela então Presidência desta Corte de Justiça,
que inadmitiu Recurso Especial Cível n.º028978/2015(fls. 766USQUE769), sendo os autos enviados ao eg. Superior Tribunal de
Justiça (Termo de Remessa, fl. 802).
Em apreciação ao Recurso, a Corte Superiorvinculou o feito ao Tema 925de recursos repetitivos, tendo o em. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverinodeterminado a devolução dos autos à origem até o pronunciamento definitivo do eg. STJ sobre a matéria para,
após, fosseobservada a regra prevista nos artigos 543-C, §§ 7.º e 8.º Lei Adjetiva Civil de 1973(decisão de fl. 842/843).
Vem, somente agora, os autosconclusos a esta Presidência com a Certidão de fl. 919, noticiando que o Tema 925, cujo paradigma
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é o REsp 1479864/SP(cópia em anexo, fls. 892USQUE917), foi julgado.
Todavia, em consulta ao SITEda Corte Superior, verifico que oprocesso apontado como paradigma foradesafetado em 04/10/2017,
constando a seguinte observação, IN VERBIS:
"Afetação cancelada na sessão de julgamento do dia 04/10/2017. Proclamação Parcial de Julgamento: Prosseguindo no
julgamento, após o voto-vista regimental do Senhor Ministro Relator, a Corte Especial, por unanimidade, tornou sem efeito a
afetação do recurso especial à Corte Especial com o cancelamento do Tema n. 925/STJe determinou a remessa dos autos à
Terceira Turma, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator." - GRIFEI
Ante o exposto, em vista do cancelamento do Tema 925/STJde recursos repetitivos, que motivara osobrestamentodo processo na
origem, determino a remessa doAgravo em Recurso Especial interposto por Gusa Nordeste S/A ao eg. Superior Tribunal de
Justiça, para regular prosseguimento do feito.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de agosto de 2019
Des.José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Número Processo: 0002428-60.2005.8.10.0022
Número Protocolo: 044772/2015
Número no STJ: 820.916 - MA
Agravante: Gusa Nordeste S/A
Advogados: Marcos Martins Souza (OAB/MA 10.980), Adroaldo Souza (OAB/MA 2.055) e outros
Agravada: Jane Iara Pereira da Costa
Advogados: Elias Diniz (OAB/MA 3981), Karolyne Diniz (OAB/MA 13.234), Kelly Jane Diniz (OAB/MA 11.701)
Decisão:
Gusa Nordeste S/A interpôs Agravo em Recurso Especialcontra a decisão proferida pela Presidência desta Corte de Justiça, que
inadmitiu Recurso Especial Cível n.º028948/2015(fls. 749USQUE752), sendo os autos enviados ao eg. Superior Tribunal de
Justiça (Termo de Remessa, fl. 790).
Em apreciação ao Recurso, a Corte Superiorvinculou o feito ao Tema 925de recursos repetitivos, tendo o em. Ministro Marco
Buzzideterminado a devolução dos autos à origem até o pronunciamento definitivo do eg. STJ sobre a matéria para, após,
fosseobservada a regra prevista nos artigos 1.040 e 1.041 da nova Lei Adjetiva Civil (decisão de fl. 822).
Vem, somente agora, os autosconclusos a esta Presidência com a Certidão de fl. 860, noticiando que o Tema 925, cujo paradigma
é o REsp 1479864/SP(cópia em anexo, fls. 833USQUE858), foi julgado.
Todavia, em consulta ao SITEda Corte Superior, verifico que oprocesso apontado como paradigma foradesafetado em 04/10/2017,
constando a seguinte observação, IN VERBIS:
"Afetação cancelada na sessão de julgamento do dia 04/10/2017. Proclamação Parcial de Julgamento: Prosseguindo no
julgamento, após o voto-vista regimental do Senhor Ministro Relator, a Corte Especial, por unanimidade, tornou sem efeito a
afetação do recurso especial à Corte Especial com o cancelamento do Tema n. 925/STJe determinou a remessa dos autos à
Terceira Turma, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator." - GRIFEI
Ante o exposto, em vista do cancelamento do Tema 925/STJde recursos repetitivos, que motivara osobrestamentodo processo na
origem, determino a remessa doAgravo em Recurso Especial interposto por Gusa Nordeste S/A ao eg. Superior Tribunal de Justiça
para regular prosseguimento do feito.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de agosto de 2019
Des.José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0002839-52.2017.8.10.0000
Número do Protocolo: 18030-2019
Recorrente: Claro S/A
Advogado:Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/MA nº 11.442-A)
Recorrida: Francinete Viana Iglesias
Advogada: Márcia Silva Rêgo (OAB/MA nº 6.786)
Decisão:
Claro S/A, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, interpôs o presente Recurso Especial,
visando à reforma da decisão da Seção Cíveldesta eg. Corte de Justiça, no julgamento dos Embargos de Declaração n.º
42.649/2018, havidos noAgravo Interno nº33.350/2018.
Originam-se os autos em Reclamação promovida pela Recorrente, em face da Recorrida, extinta sem resolução do mérito via
decisão monocrática de fls. 446 USQUE452.
Contra essa decisão foi interposto um Agravo Interno, desprovido, conforme Acórdão n.º 237.455/2018 de fls. 511 USQUE520, o
que ensejou a oposição de Embargos de Declaração pela Recorrente, rejeitados, unanimemente, a teor do Acórdão n.º
246.678/2019às fls. 561 USQUE570.
Nas razões do Recurso Especial, é apontado como malferido o artigo 1.022, incisos I e II da Lei Adjetiva Civil, bem como
divergência jurisprudencial.
Contrarrazões do Recorrido apresentadas (fls. 639 USQUE651-v).
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É o breve relato. Decido.
Preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.
Cumpre destacar que pela suscitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, da Lei Adjetiva Civil não há como ser admitido o
Especial, ante o óbice da Súmula 83 do STJ1, uma vez que o entendimento da Quinta Câmara Cível está em consonância com a
jurisprudência da Corte Superior, senão vejamos, SIC:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO
CONSUMADO. RE 608.482/RN, JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS
AUTOS.MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO OBJURGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos limites
estabelecidos pelo artigo 535 do CPC/1973 e pelo artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro
material. 2. Na espécie, constata-se mero inconformismo da embargante com o deslinde da controvérsia, ao decidir o Colegiado,
em juízo de retratação, manter o acórdão anterior, não aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal esposado no RE
608.482/RN, ante as peculiaridades do caso em exame. 3. Possuem estes embargos declaratórios intuito nitidamente reformador,
não se verificando nenhum dos vícios que permitam o manejo da insurgência, o que obsta seu acolhimento. 4. Embargos de
declaração rejeitados." (EDcl no REsp 1172660/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe
21/09/2016)
IN FINE, ao pugnar pela condução deste Recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, observo que a Recorrente não
efetuou o devido cotejo analítico entre o Acórdão combatido e os paradigmas relacionados, inobservando a regra processual do
artigo 1.029, § 1º, da Lei Adjetiva Civil, e do artigo 255, do Regimento Interno do eg. Superior Tribunal de Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse posicionamento, VERBIS:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. REVISÃO DO ATO
DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL A QUO. ARTS. 5º DA LICC; 3º, II, 138, 166, I E IV, 169, 297 E 950
DO CC; 476, I E II, DO CPC; 106, II, 108, II, IV E V, DA LEI 6.880/80. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. [?] omissis 2.Não se conhece do recurso especial interposto com
fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência jurisprudencial invocada não for demonstrada nos moldes
exigidos pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, e art. 255 do RISTJ). A mera transcrição de
ementas ou trechos de julgados não serve à demonstração do dissídio, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos
recorrido e paradigma, com a demonstração da identidade dos casos confrontados e da discrepância da aplicação da lei, o que
não foi procedido na espécie.3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp 1233908/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe
23/11/2011)
Ante o exposto, inadmito o presente Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 21 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0002846-20.2012.8.10.0000
Número Protocolo: 027508/2012
Recorrente: Ernilton de Sousa Pereira
Advogada: Liana Carla Vieira Barbosa (OAB/MA 8367-A)
Recorrida: Banco Bradesco Financiamento S/A
Advogados: Flávia Patrícia Leite Cordeiro (OAB/MA 4.909) e outros
Decisão:
Ernilton de Sousa Pereira interpôs o Recurso Especial em epígrafe com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, visando à reforma de Acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível desta eg. Corte de Justiça no julgamento
dos Embargos de Declaração n.º 025547/2012(havidos no Agravo de Instrumento n.º 018088/2012), tendo o processo ficado
suspenso nos termos da decisão de fls. 273/274.
Vieram, somente agora, os autos conclusos à Presidência com a Certidão de fl. 187.
É o breve relato. Decido.
Da percuciente análise do processo, verifico que o feito foi suspenso, com fulcro no artigo 543-C, § 1.º, da Lei Adjetiva Civil de
1973, por decisão proferida pela então Presidência desta Corte (fls. 273/274), em virtude de já terem sido admitidos outros
recursos especiais com idêntico teor.
Sobredito dispositivo legal autoriza este Tribunal de origem a selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e
encaminhá-los ao Superior Tribunal de Justiça, suspendendo os demais até o pronunciamento definitivo da Corte Superior.
Nesse aspecto, cumpre esclarecer que, naquela oportunidade, plenamente justificável a manutenção da suspensão, tendo em
vista que persistia a necessidade de ser aguardada a deliberação do STJ.
Ocorre que os três Recursos Especiais apontados na decisão de suspensão (REsp n.º 10.749/2012, REsp n.º 13.229/2012 e REsp
n.º 21.671/2012)foram analisados pela Corte Superior, não tendo o eg. STJ submetido-os à sistemática de recursos repetitivos,
julgando-os normalmente, consoante decisões juntadas às fls. 170 USQUE173, 175 USQUE179, e 181 USQUE185.
Desse modo, deve ser dado prosseguimento ao feito, não mais se justificando a manutenção da suspensão do processo, razão
pela qual passo ao imediato processamento do Recurso Especial Cível n.º 027508/2012.
AB INITIO,convém esclarecer que, tratando-se o caso em tela de recurso interposto em face de acórdão publicado antes do
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advento do novo Código de Processo Civil (decisões publicadas até 17.03.2016), o juízo de admissibilidade será exercido à luz da
Lei Adjetiva Civil de 1973, em observância ao disposto no Enunciado Administrativo nº 02 do STJ (aprovado pelo Plenário da Corte
Superior, na sessão do dia 09.03.2016).
Os autos versam sobre o Agravo de Instrumento n.º 018088/2012, interposto pelo Recorrente contra decisão de primeiro grau que
deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, por entender configurada mora em contrato de alienação fiduciária.
Submetido a julgamento, o Agravo foi desprovido, por unanimidade de votos, nos termos do Acórdão n.º117.564/2012 (fls.
152USQUE156).
Nas razões do presente Recurso Especial é alegada violação ao artigo 9º da Lei n.º 8.935/94 e ao artigo 3º, do Decreto Lei n.º
911/69, bem como divergência jurisprudencial.
Contrarrazões às fls. 145 USQUE164.
Embora atendidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade.
No tocante à aduzida ofensa aos supracitados artigos, bem como da alegada divergência jurisprudencial, o recurso não merece
prosperar, eis que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento esposado pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, aplicando-se à espécie a Súmula 83/STJ, senão vejamos:
A propósito, colaciono o entendimento da Corte Superior sobre a matéria, verbis:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DO
DEVEDOR.VALIDADE. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Este Tribunal Superior, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que é válida
a notificação extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e Documentos situado em comarca diversa da qual o devedor tem
domicílio.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a
notificação pessoal do devedor para a comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a entrega de notificação extrajudicial
realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos no endereço do devedor, o que ocorreu no caso concreto, conforme
assinalado pelo Tribunal a quo.
3. A alteração do entendimento da instância de origem acerca da comprovação da mora demandaria a análise do acervo fático-
probatório dos autos, devendo ser mantida a incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 714.815/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
13/08/2015)
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial Cível n.º 027508/2012.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL
Número Processo: 000449-47.2016.8.10.0129
Número Protocolo: 024498/2019
Recorrente: Gilmar Pereira da Rocha
Advogado: Eloberg Bezerra de Andrade (OAB/MA 18.866)
Recorrido: Ministério Público do Estado do Maranhão
Procuradora: Maria Luiza Ribeiro Martins
Decisão:
Gilmar Pereira da Rocha interpõe o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, "a" da Constituição
Federal, visando à reforma da decisão proferida pela Terceira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, no julgamentodos
Embargos de Declaração n.º 016677/2019e daApelação Cível n.º 020480/2018.
Os autos têm origem na Ação Penal n.º 0449/2016ajuizada em face do Recorrente, dando-o como incurso no artigo 157, § 3º,
segunda parte c/c artigo 61, II, "h" da Lei Substantiva Penal c/c artigo 1º, II da Lei n.º 8.072/90, e com relação à segunda vítima,
pela suposta prática do crime tipificado no artigo 211 da Lei Substantiva Penal, condutas praticadas em concurso material (artigo
69 do CP).
O MM Juiz A QUO julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 24 (vinte quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, nos termos da sentença de fls. 320 USQUE324.
Dessa decisão o Recorrente interpôs Apelação Criminaljulgada, desprovida por decisão unânime, Acórdão n.º 246.730/2019, fls.
440 USQUE442-v.
Inconformado opôs Embargos de Declaração unanimemente, rejeitados, consoante Acórdão n.º 251.448/2019 de fls. 475 USQUE
478-v.
Nas razões do presente Recurso Extraordinário, é alegada violação ao artigo 5º XI e LXI da Constituição Federal.
Contrarrazões às fls. 579USQUE583-v.
É o relatório. Decido.
Atendidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, inclusive quanto a preliminar de repercussão geral.
Todavia, quanto à alegada ofensa ao supracitado artigo, constato a ausência de prequestionamento do mesmo, uma vez que a
Terceira Câmara Criminal não emitiu juízo de valor referente às matérias ditas violadas, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula
282 do Supremo Tribunal Federal1, no sentido de que"A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do
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Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica -
a utilização do recurso extraordinário." (STF - 2.ª Turma - ARE 744679 DF.Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento em 14/05/2013.
DJe 119, publicado em 21.06.2013).
Pelo exposto, inadmito o presente Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0004825-32.2015.8.10.0058
Número Protocolo: 020169/2019
Recorrente: Expansion III Participações LTDA.
Advogado: Felipe Franco Santos (OAB/MA 13.694)
Recorrido: Felipe Chung Arantes
Advogado: Laysson Glauber Banhos Lopes (OAB/MA 18.402)
Decisão:
Expansion III Participações LTDA.,com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, interpôs o
presente Recurso Especial, visando à reforma do Acórdão exarado pela Quarta Câmara Cível desta Corte de Justiça, no
julgamento daApelação Cível nº 34.321/2018.
Originam-se os autos na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Atraso na Entrega de Unidade Imobiliária c/c
Repetição de Indébito,ajuizada pelo Recorrido, julgada procedente pelo Juízo A QUO, nos termos da sentença de fls. 219/220.
Irresignada, a Recorrente apelou, sobrevindo Apelo Adesivo pelo Recorrido, apenas para que fosse a empresa condenada à
restituição, em dobro, dos valores pagos a título de taxa de corretagem e, ainda, fosse majorada a indenização por danos morais
estipulada.
Provido tão somente o Recurso Adesivo, consoante Acórdão n.º 248.098/2019 (fls. 444 USQUE447), foi interposto o Recurso
Especial em tela, em cujo bojo alegada violação ao artigo 725 da Lei Substantiva Civil.
Contrarrazões apresentadas as fls. 476 USQUE 484.
É o relato. Decido.
Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.
Todavia, da análise detida do processo, verifica-se que por suposta violação ao artigo 725 da Lei Substantiva Civil, não cabe o
seguimento deste Recurso, uma vez que não houve emissão de juízo de valor pelo Tribunal de origem acerca da matéria contida
neste dispositivo.
Sendo assim, por ausência do devido prequestionamento, incide à espécie o teor do enunciado Súmula 211 do STJ1. A propósito,
colaciono o entendimento da Corte Superior sobre a matéria, VERBIS:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA
TELEFÔNICA. FUNDAMENTOS DO PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE INTERESSE NA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Conforme o artigo 544, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), não se conhece de agravo em recurso especial que
não impugna todos os fundamentos do primeiro juízo de admissibilidade.
2. Para o conhecimento do recurso especial é indispensável o prequestionamento da questão de direito federal, que ocorre quando
sobre ela o acórdão recorrido se manifesta inequivocamente, condição que não se verificou na hipótese dos autos. Incide a
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Acolhido pela instância originária o direito vindicado no recurso especial, não dispõe a parte de interesse na reforma do acórdão
recorrido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 672.035/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe
15/02/2016)
Ante o exposto, inadmito o presente Recurso Especial Cível.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 21 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0005364-82.2009.8.10.0001
Número Protocolo: 023288/2019
Recorrentes: Eunice dos Remédios de Oliveira Chavese outros
Advogado: Thiago Henrique de Sousa Teixeira (OAB/MA 10.012)
Recorrido: Estado do Maranhão
Procurador: Mateus Silva Lima
Decisão:
Eunice dos Remédios de Oliveira Chavese outros interpôs o presente recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, visando à reforma da decisão proferida pela Primeira Câmara Cível desta Corte de
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Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração n.º022730/2018.
Os autos se originam na Ação Ordinária C/C Pedido Incidental de Exibição de Documentos ajuizada pelos Recorrentes em
desfavor do Recorrido, cujos pleitos foram julgados improcedentes pelo Juízo a quo, segundo exposto na sentença de fls.
269USQUE 277, sendo interposta apelação pelosRecorrentes, provida na decisão de fls. 352 USQUE 357-v.
Foram opostos embargos declaração pelos Recorrentes, unanimemente rejeitados, nos termos do Acórdão n.º 249.817/2019 (fls.
402 USQUE 404).
Nas razões do presente recurso especial, é alegada contrariedade ao artigo 489, § 1.º, I, II, III e V, da novel Lei Adjetiva Civil, além
de divergência jurisprudencial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 502 USQUE 509.
É o relatório. Decido.
Foram atendidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, mas, quantoà alegada ofensa aosartigos mencionados,
constato a ausência de prequestionamento, uma vez que asmatériasnão foramobjeto de análise por parte do Acórdão recorrido,
incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, não tendo o Apelo, pois, como prosperar por esse
fundamento.
A apontada divergência jurisprudencial não foi comprovada, já tendo o Superior Tribunal de Justiça pacificado a matéria,
LITTERIS:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PROVA.
INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. (?)
3. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de
indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, demonstração do dissídio, mediante verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos
definidos pelo art. 541, parágrafo único, do CPC/1973. (...)
(AgInt no AREsp 874114 / MG , Rel. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/04/2018)
Percebe-se que os Recorrentes não observaram os requisitos supra especificados.
Ademais, quanto a esse ponto, apré-condição para a análise de divergência jurisprudencial é o prequestionamento do assunto
objeto da interpretação divergente, o que não foi realizado pelo aresto hostilizado, já tendo o STJ pacificado o tema, consoante se
depreende da ementa do julgado abaixo transcrita, VERBIS:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 435 DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RAZÕES
RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No tocante à arguida possibilidade de juntada de documentos novos
na fase recursal, incide, na espécie, a Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento, porquanto tal tese não foi
apreciada pelo órgão julgador. 2. A aplicação do art. 1.025 do CPC/2015 exige o reconhecimento, nesta instância, da negativa de
prestação jurisdicional, arguida no recurso especial, o que não ocorreu no presente caso. 3. A análise do alegado dissídio
jurisprudencial ficou prejudicada pela ausência de prequestionamento do tema e pelo descumprimento dos arts. 1.029, III, § 1º, do
CPC/2015 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1431701 / SP, Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/06/2019)
Pelo exposto, inadmito o presente Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 21 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL
Número Processo: 0005364-82.2009.8.10.0001
Número Protocolo: 023287/2019
Recorrentes: Eunice dos Remédios de Oliveira Chavese outros
Advogado: Thiago Henrique de Sousa Teixeira (OAB/MA 10.012)
Recorrido: Estado do Maranhão
Procurador: Mateus Silva Lima
Decisão:
Eunice dos Remédios de Oliveira Chavese outros interpôs o presente recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso
III, alínea "a", da Constituição Federal, visando à reforma da decisão proferida pela Primeira Câmara Cível desta Corte de Justiça
no julgamento dos Embargos de Declaração n.º022730/2018.
Os autos se originam na Ação Ordinária C/C Pedido Incidental de Exibição de Documentos ajuizada pelos Recorrentes em
desfavor do Recorrido, cujos pleitos foram julgados improcedentes pelo Juízo a quo, segundo exposto na sentença de fls.
269USQUE 277, sendo interposta apelação pelosRecorrentes, provida na decisão de fls. 352 USQUE 357-v.
Foram opostos embargos declaração pelos Recorrentes, unanimemente rejeitados, nos termos do Acórdão n.º 249.817/2019 (fls.
402 USQUE 404).
Nas razões do presente recurso extraordinário, é alegada contrariedade ao artigo 37, XV, da Constituição Federal.
Contrarrazões apresentadas às fls. 511 USQUE 516.
É o relatório. Decido.
Compulsados os presentes autos, constato atendidos os requisitos objetivos de admissibilidade; todavia, a alegada ofensa ao
artigo mencionado pelos Recorrentes não tem como prosperar, tendo em vista que a matéria ali tratada não foi devidamente
prequestionada pelo órgão colegiado, não havendo, assim, o preenchimento da exigência de admissibilidade preconizada na
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Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal1, que já possui entendimento pacificado acerca da matéria:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010). ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO IMPROVIDO.
A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do órgão judiciário de que emanou o acórdão impugnado, não
autoriza, ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica, a utilização do recurso extraordinário. (grifo nosso)
(ARE 850401 RJ - Rel. MINISTRO CELSO DE MELLO, DJe 025, publicado em 06/02/2015)
Pelo exposto, inadmito o presente Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 21 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL
Número Processo: 0012325-10.2007.8.10.0001
Número Protocolo: 22377/2012 (28504/2012)
Agravante: Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico
Advogados: Milena Nunes Monteiro (OAB/MA nº 10.663) e outros
Agravado: Espólio de Maria Epifânia de Almeida
Advogado: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº 6.469) e outros
Decisão:
Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico interpôs Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão que inadmitiu o
Recurso Extraordinário Cível n.º22377/2012(fls. 534 USQUE536).
Os autos foram enviados ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso e, em análise ao processo, foi determinada a
sua devolução à origem, fazendo expressa menção ao tema 660 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE
748.371.
No julgamento do recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por
não se tratar de matéria constitucional.
Ante o exposto, em cumprimento à determinação do STF, com fulcro no art. 328-A, §1º, do RISTF1 c/c 1.039, parágrafo único, da
novel Lei Adjetiva Civil2, julgo prejudicadoo Recurso Extraordinário com Agravo n.º22377/2012 (28504/2012)
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL
Número Processo: 0014536-09.2013.8.10.0001
Número Protocolo: 020070/2019
Recorrente: Vera Lúcia Mendes Alves
Defensor Público: Antônio Peterson Barros Rêgo Leal
Recorrido: Estado do Maranhão
Procurador: Daniel Blume Pereira de Almeida
Decisão:
Vera Lúcia Mendes Alvesinterpõe o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, "a" da Constituição
Federal, em face da decisão exarada pela Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos
de Declaração n.º 006.196/2018(havidos no Agravo Interno n.º 030376/2017, naApelação Cíveln.º057.123/2016).
Versam os autos sobre Ação de Indenização Danos Moraisajuizada pela Recorrente, e julgada procedente, nostermos da sentença
de fls. 68USQUE 74.
Inconformado, o Recorrido interpôs Apelação Cível, monocraticamente provida, nos termos da Decisão de fls. 122 USQUE125.
Dessa decisão a Recorrente interpôs Agravo Interno, unanimemente desprovido, Acórdão às fls. 152USQUE156, o que ensejou a
oposição de Embargos de Declaração pela Recorrente, rejeitados por unanimidade, conforme Acordão n.º 246.220/2019, às fls.
179 USQUE181.
Nas razões do presente Recurso Extraordinário, é alegada violação ao artigo 37, § 6º da Constituição Federal.
Contrarrazões apresentadas (fls. 197 USQUE 204).
É o relatório. Decido.
Analisando os autos, constato que foram preenchidos os pressupostos genéricos de admissibilidade recursal.
Alegação de repercussão geral verificada, nos moldes do artigo 543-A da Lei Adjetiva Civil.
Entretanto, face ao óbice da Súmula 279/STF, não prospera o fundamento do recurso pautado por suposta ofensa ao artigo 37, §
6º da Constituição Federal.
A propósito, a manifestação da Corte Suprema, VERBIS:
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO
CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO
MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. Acórdão recorrido que afasta o
nexo de causalidade entre os danos experimentados pela parte ora agravante e a alegada falta do serviço público, assentando,
ainda, a responsabilidade exclusiva da vítima. Hipótese em que resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do
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material probatório constantes dos autos, de modo que a alegada afronta ao art. 37, § 6º, da Constituição encontra óbice na
Súmula 279/STF.Agravo regimental a que se nega provimento."(AI 763873 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 18/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 18-03-2014 PUBLIC 19-03-2014)
Ante o exposto, inadmito o presente Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 20 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0015978-44.2012.8.10.0001
Número Protocolo: 023625/2019
Recorrente: Gafisa Empreendimentos Ltda.
Advogados: Bruno Pires Castello Branco (OAB/MA 9.609), Fernando Antônio da S. Ferreira (OAB/MA 5.148), Célia Teresa de
Mesquita Guerreiro (OAB/MA 12.392), Giselle de Sousa Fontes Martins (OAB/MA 10.799)
Recorrida: Cássia Maria Rodrigues da Silva
Advogado: Thiago Costa Gomes(OAB/MA 10.949)
Decisão:
Gafisa Empreendimentos Ltda. interpôs o presente Recurso Especial,com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, visando à reforma do Acórdão exarado pela Terceira Câmara Cível desta eg. Corte de Justiça no julgamento
dos Embargos de Declaração n.º7.446/2019, havidos na Apelação Cível n.º 14.052/2017.
Originam-se os autos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais e Declaratória de Nulidade de Cláusula
Contratual, ajuizada por Cassia Maria Rodrigues da Silva em desfavor da Recorrente, tendo o MM. Juízo A QUO julgado pela
procedência dos pedidos, nos termos da sentença de fls. 192 USQUE203.
Irresignada com o DECISUMde Primeiro Grau, a Recorrente apelou e, por maioria de votos, o recurso foi parcialmente provido
para reduzir o QUANTUMindenizatório, consoante teor do Acórdão n.º 241.609/2019(fls. 299 USQUE310), o que ensejou a
oposição de Embargos de Declaratórios, unanimemente rejeitados no Acórdão n.º 249.686/2019(fls. 329 USQUE 334).
Nas razões do Recurso Especial, é alegada violação aos artigos 186 e 927 da Lei Substantiva Civil e aos artigos 489, §1.º, IV e VI,
e 1.022, II, da Lei Adjetiva Civil.
Por meio da Petição n.º 023633/2019(fls. 380 USQUE385), a Recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ao Recurso
Especial interposto.
Embora intimada, a Recorrida nãoapresentou contrarrazões (Certidão de fl. 389).
É o relato. Decido.
Atendidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal (tempestividade, representação e preparo).
Todavia, a alegada violação aos artigos 186 e 927 da Lei Substantiva Civil não tem como prosperar, tendo em vista que o eg.
Corte Superior já possui entendimento acerca do assunto, com incidência da Súmula 7 do STJ1, senão vejamos, IN verbis:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela
existência de danos morais, decorrentes de longo atraso na entrega da unidade imobiliária. Alterar esse entendimento demandaria
o reexame dos fatos que informarama causa, vedado em recurso especial. (?) OMISSIS" (AgInt no REsp 1692126 / SP , Rel.
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2017)
Afasto, ainda, a indigitada violação aos artigos 489, §1.º, IV e VI, e 1.022, II, da Lei Adjetiva Civil, porquanto o Acórdão recorrido
encontrar respaldo na jurisprudência da eg. Corte Superior (Súmula 83 do STJ2),conforme se pode aferir do julgado abaixo
colacionado, INVERBIS:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO
DEMONSTRADAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INDENIZAÇÃO. RUÍDOS ACIMA DO PERMITIDO E QUEDA DE
OBJETOS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO
STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado.
4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.
6. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao
caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição
de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.
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7. Agravo interno não provido, com imposição de multa."
(AgInt no AREsp 1236648/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)
Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado, ressalto, de início, que a pretensão exige um mínimo de aparência de
bom direito (FUMUSBONI IURIS) e de perigo na demora (PERICULUMIN MORA), que estão direta e simultaneamente ligados,
respectivamente, à possibilidade de êxito do Recurso Especial e à necessidade de urgência da prestação jurisdicional.
A propósito, reproduzo manifestação da eg. Corte Superior sobre a matéria, LITTERIS:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE
CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO ESPECIAL JÁ ADMITIDO PELA CORTE DE ORIGEM. CONTRATAÇÃO
DE INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL.INTERPRETAÇÃO DO INCISO XIII DO ART. 24 DA LEI N. 8.666/1993. PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES.
1. Os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo a recurso especial dependem a demonstração inequívoca do periculum in
mora (evidenciado pela urgência na prestação jurisdicional) e do fumus boni juris (consistente na possibilidade de êxito do recurso
especial), que, no caso em foco, encontram-se presentes.
2. Agravo interno provido para conceder a tutela provisória."
(AgInt no TP 1.289/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)
Ressalte-se, também, ser imprescindível a demonstração de tais requisitos de forma cumulativa, com a fumaça do bom direito
consubstanciada na plausibilidade do direito invocado ou, em outros termos, na viabilidade do recurso especial interposto, e o
perigo da demora fincado na demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de eventual demora na
solução da lide.
No caso em apreço, do percuciente exame dos argumentos expendidos na Petição n.º 023633/2019(fls. 380 USQUE385), verifico
que a Recorrente não comprovou os requisitos autorizadores na forma cumulativa exigida, seja no que diz respeito à probabilidade
de êxito do Apelo Especial ou à possibilidade de dano grave de difícil reparação.
Ante o exposto, inadmito o presente Recurso Especial e indefiro o efeito suspensivo postulado.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 21 de agosto de 2019
Des.José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL
Número Processo: 0023601-96.2011.8.10.0001
Número Protocolo: 021435/2019
Recorrentes: Pereira Cardoso Comércio de Armarinho Ltda e outros
Advogado: Jonilton Santos Lemos Júnior(OAB/MA 6.070)
Recorrido: Ministério Público do Estado do Maranhão
Procurador: Paulo Roberto Saldanha Ribeiro
Decisão:
Pereira Cardoso Comércio de Armarinho Ltda e outros interpuseram o presente recurso extraordinário, com fundamento no artigo
102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
Na petição recursal, pleiteiam os Recorrentes assistência judiciária gratuita.
É o breve relatório. Decido.
O pedido de gratuidade da justiça, conforme a nova Lei Adjetiva Civil, pode ser realizado nos próprios autos - e não mais em autos
apartados - e sem suspender o curso processual, tudo, nos termos do artigo 99.
Assim, determino o seu encaminhamento à Vice-Presidência, a quem compete, de acordo com o art. 520, CAPUT, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça1, a apreciação do pedido de justiça gratuita.
Adotadas as providências, julgado o pleito formulado, voltem-me conclusos para que seja feito o juízo de admissibilidade do
Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 21 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0023601-96.2011.8.10.0001
Número Protocolo: 021427/2019
Recorrentes: Pereira Cardoso Comércio de Armarinho Ltda e outros
Advogado: Jonilton Santos Lemos Júnior(OAB/MA 6.070)
Recorrido: Ministério Público do Estado do Maranhão
Procurador: Paulo Roberto Saldanha Ribeiro
Decisão:
Pereira Cardoso Comércio de Armarinho Ltda e outrosinterpuseramo presente recurso especial, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
Na petição recursal, pleiteiam os Recorrentes assistência judiciária gratuita.
É o breve relatório. Decido.
O pedido de gratuidade da justiça, conforme a nova Lei Adjetiva Civil, pode ser realizado nos próprios autos - e não mais em autos
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apartados - e sem suspender o curso processual, tudo, nos termos do artigo 99.
Assim, determino o seu encaminhamento à Vice-Presidência, a quem compete, de acordo com o art. 520, CAPUT, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça1, a apreciação do pedido de justiça gratuita.
Adotadas as providências, julgado o pleito formulado, voltem-me conclusos para que seja feito o juízo de admissibilidade do
Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 21 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0025592-83.2006.8.10.0001
Número Protocolo: 020486/2019
Recorrente: Telemar Norte Leste S/A
Advogado: Ulisses Sousa Advogados Associados (OAB/MA 110)
Recorrida: Associação dos Magistrados do Trabalho da 16ª Região - AMATRA XVI
Advogada: Rosecleine Floriana de Barão e Fontes (OAB/MA 4.646)
Decisão:
Telemar Norte Leste S/A,com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, interpôs o presente
Recurso Especial, visando à reforma do Acórdão exarado pela Quarta Câmara Cível desta Corte de Justiça, no julgamento
daApelação Cível nº 37.164/2018.
Originam-se os autos na Ação Declaratória de Inexibilidade de Crédito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
com Pedido de Concessão de Tutela Antecipada,ajuizada pela Recorrida, julgada improcedente pelo Juízo A QUO, nos termos da
sentença de fls. 600 USQUE 611.
Irresignada, a Recorrida apelou e, à unanimidade, o recurso foi parcialmente provido, consoante Acórdão nº 248.099/2019 (fls. 704
USQUE707).
Nas razões do Recurso Especial, é alegada violação ao artigo 86 da Lei Adjetiva Civil.
Embora devidamente intimada, a Recorrida não apresentou as Contrarrazões (certidão fl. 736).
É o relato. Decido.
Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.
Todavia, da análise detida do processo, verifica-se que por suposta violação ao artigo 86 da Lei Adjetiva Civil, não cabe o
seguimento deste Recurso, uma vez que não houve emissão de juízo de valor pelo Tribunal de origem acerca da matéria contida
neste dispositivo.
Sendo assim, por ausência do devido prequestionamento, incide à espécie o teor do enunciado Súmula 211 do STJ1. A propósito,
colaciono o entendimento da Corte Superior sobre a matéria, VERBIS:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA
TELEFÔNICA. FUNDAMENTOS DO PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE INTERESSE NA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Conforme o artigo 544, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), não se conhece de agravo em recurso especial que
não impugna todos os fundamentos do primeiro juízo de admissibilidade.
2. Para o conhecimento do recurso especial é indispensável o prequestionamento da questão de direito federal, que ocorre quando
sobre ela o acórdão recorrido se manifesta inequivocamente, condição que não se verificou na hipótese dos autos. Incide a
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Acolhido pela instância originária o direito vindicado no recurso especial, não dispõe a parte de interesse na reforma do acórdão
recorrido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 672.035/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe
15/02/2016)
Ante o exposto, inadmito o presente Recurso Especial Cível.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 21 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0031081-96.2009.8.10.0001
Número Protocolo: 010750/2012
Recorrentes: Suely Torres do Nascimento e outras
Advogados: Luiz Henrique Falcão Teixeira (OAB/MA 3.827) e outros
Recorrido: Estado do Maranhão
Procurador: Carlos Santana Lopes
Decisão:
Suely Torres do Nascimento e outras interpuseram o Recurso Especial em epígrafe, com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, visando à reforma do Acórdão prolatado pela Terceira Câmara Cível desta eg. Corte de
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Justiça no julgamento da Apelação Cível n.º 004785/2011, tendo o processo ficado suspenso (decisão de fls. 224/225).
Vem, somente agora, os autos conclusos a esta Presidência com a Certidão de fl. 262.
É o breve relato. Decido.
Da percuciente análise do processo, verifico que o feito foi suspenso, com fulcro no artigo 543-C, § 1.º, da Lei Adjetiva Civil de
1973, por decisão proferida pela então Presidência desta Corte (fls. 224/225), em virtude de já terem sido admitidos outros
recursos especiais com idêntico teor.
Sobredito dispositivo legal autoriza este Tribunal de origem a selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e
encaminhá-los ao Superior Tribunal de Justiça, suspendendo os demais até o pronunciamento definitivo da Corte Superior.
Nesse aspecto, cumpre esclarecer que, naquela oportunidade, há que ser considerada plenamente justificável a manutenção da
suspensão, tendo em vista que persistia a necessidade de ser aguardada a deliberação do STJ.
Ocorre que os três Recursos Especiais apontados na decisão de suspensão foram analisados pela Corte Superior, não tendo o eg.
STJ submetido à sistemática de recursos repetitivos, julgando-os normalmente, consoante decisão juntada às fls. 233 USQUE242,
às fls. 243 USQUE247 e às fls. 248 USQUE252.
Desse modo, deve ser dado prosseguimento ao feito, não mais se justificando a manutenção da suspensão do processo, razão
pela qual passo ao imediato processamento do Recurso Especial Cível n.º 010750/2012.
AB INITIO,convém esclarecer que, tratando-se o caso em tela de recurso interposto em face de acórdão publicado antes do
advento do novo Código de Processo Civil (decisões publicadas até 17.03.2016), o juízo de admissibilidade será exercido à luz da
Lei Adjetiva Civil de 1973, em observância ao disposto no Enunciado Administrativo nº 02 do STJ (aprovado pelo Plenário da Corte
Superior, na sessão do dia 09.03.2016).
Pois bem. Os autos têm origem na ação ordinária de reclassificação de cargo e salário c/c cobrança, ajuizada pelas Recorrentes
em desfavor do Estado do Maranhão, cujos pedidos foram julgados procedentes pelo magistrado de origem, a teor da sentença de
fls. 82 USQUE85.
Inconformados com a decisão de primeira instância, as partes apelaram a este Tribunal A QUOe, por unanimidade de votos, a
Apelação do Recorrido foi parcialmente provida e dado provimento ao Apelo das Recorrentes, nos termos do Acórdão n.º
109.487/2017(fls. 137 USQUE147).
Ao DECISUM, as Recorrentes ainda opuseram Embargos Declaratórios, aos quais foi negado seguimento (fls. 168 USQUE170).
Nas razões do Recurso Especial, alegam as Recorrentes violação ao artigo 2.º, §3.º da LINDB; aos artigos 245, 460 e 515,§1.º, e
269 da Lei Adjetiva Civil de 1973; além de divergência jurisprudencial.
Contrarrazões não apresentadas (Certidão de fl. 217).
Embora atendidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, o presente apelo não merece seguimento pela alegada violação
aos sobreditos artigos de lei federal, isto porque é inviável pela via do recurso especial a interpretação e análise de lei local, por
força da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia, que diz: "por ofensa a direito localnão cabe recurso
extraordinário".
Ademais, não se pode olvidar que este Tribunal A QUOdecidiu a controvérsia com base no acervo fático-probatório colacionado
aos autos e modificar tal entendimento ensejaria o reexame de matéria probatória, o que é vedado em sede de recurso especial,
ante o enunciado da Súmula n.º 7/STJ, o que inviabiliza, também, a divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial Cível n.º 010750/2012.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 20 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL
Número Processo: 0031081-96.2009.8.10.0001
Número Protocolo: 003980/2012
Recorrente: Estado do Maranhão
Procurador: Carlos Santana Lopes
Recorridas: Suely Torres do Nascimento e outras
Advogados: Luiz Henrique Falcão Teixeira (OAB/MA 3.827) e outros
Decisão:
Estado do Maranhão interpôs o Recurso Extraordinário em epígrafe, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, visando à reforma do Acórdão prolatado pela Terceira Câmara Cível desta eg. Corte de Justiça no
julgamento da Apelação Cível n.º 004785/2011, tendo o processo ficado sobrestado (decisão de fls. 219/220).
Vem, somente agora, os autos conclusos a esta Presidência com a Certidão de fl. 262.
É o breve relato. Decido.
Da detida análise do processo, verifico que o feito foi sobrestado, com fulcro no artigo 543-B, § 1.º, da Lei Adjetiva Civil de 1973,
por decisão proferida pela então Presidência desta Corte (fls. 219/220), em virtude de já terem sido admitidos outros recursos
extraordinários com idêntico teor.
Sobredito dispositivo legal autoriza este Tribunal de origem a selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e
encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento do eg. STF sobre as questões
constitucionais suscitadas.
Neste aspecto, cumpre esclarecer que naquela oportunidade há que ser considerada plenamente justificável a manutenção do
sobrestamento, tendo em vista que persistia a necessidade de ser aguardada a deliberação da Corte Suprema.
Ocorre que os dois Recursos Extraordinários citados na decisão de sobrestamento (RE n.º 23.587/2010e RE n.º 29.433/2010) já
foram julgados (Certidão de fl. 262), não tendo o eg. STF submetido à sistemática da repercussão geral, julgando-os normalmente
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para negar seguimento aos mesmos.
Desse modo, deve ser dado prosseguimento ao feito, não mais se justificando a manutenção do sobrestamento do processo, razão
pela qual passo ao imediato processamento do Recurso Extraordinário Cível n.º 003980/2012.
AB INITIO, convém esclarecer que, tratando-se o caso em tela de recurso interposto em face de acórdão publicado antes do
advento da nova Lei Adjetiva Civil (decisões publicadas até 17.03.2016), o juízo de admissibilidade será exercido à luz da Lei
Adjetiva Civil de 1973, em observância ao disposto no Enunciado Administrativo n.º 02 doSTJ (aprovado pelo Plenário da Corte
Superior, na sessão do dia 09.03.20161).
Pois bem. Os autos têm origem na ação ordinária de reclassificação de cargo e salário c/c cobrança, ajuizada pelas Recorridas em
desfavor do Estado do Maranhão, cujos pedidos foram julgados procedentes pelo magistrado de origem, a teor da sentença de fls.
82 USQUE85.
Inconformados com a decisão de primeira instância, as partes apelaram a este Tribunal A QUOe, por unanimidade de votos, a
Apelação do Recorrente foi parcialmente provida e dado provimento ao Apelo das Recorridas, nos termos do Acórdão n.º
109.487/2017 (fls. 137 USQUE147).
Ao DECISUM, as Recorridas ainda opuseram Embargos Declaratórios, aos quais foi negado seguimento (fls. 168 USQUE170).
Nas razões do Recurso Extraordinárioora em análise,é alegada violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.
Embora intimadas, asRecorridas nãoapresentaramcontrarrazões (Certidão de fl. 215).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto à preliminar de repercussão geral.
Todavia, o Apelo Extraordinário não merece prosperar quanto à alegada violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, ante a
incidência do enunciado das Súmulas 280 e 279/STF2, uma vez que a questão controvertida dos autos foi solucionada por este
Tribunal A QUOcom fundamento na interpretação da legislação local (Estatuto do Magistério e Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado do Maranhão), assim como necessita de reexame fático-probatório, o que se mostra inviável em instância
extraordinária, conforme esclarece a ementa do julgado abaixo colacionada, IN VERBIS:
"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Professor. Contagem de tempo de serviço
laborado em horas extras. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência
das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
2. Agravo regimental não provido."(ARE 902927 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 19-10-2015 PUBLIC 20-10-2015)
Ante o exposto, inadmito o Recurso Extraordinário Cível n.º 003980/2012.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 20 de agostode 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL
Número Processo: 0047846-06.2013.8.10.0001
Número Protocolo: 05702/2019
Recorrentes: Elismar Nascimento Gonçalves e Outros
Advogado: Edilson Máximo Araújo da Silva (OAB/MA nº 8.657)
Recorrido: Estado do Maranhão
Procurador: Carlos Santana Lopes
Decisão:
Elismar Nascimento Gonçalves e outros, com fundamento no artigo 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, interpuseram o
presente Recurso Extraordinário, visando à reforma da decisão exarada pela Quinta Câmara Cível desta eg. Corte de Justiça, no
julgamento da Apelação Cível n.º033.578/2018.
Originam-se os autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutelaajuizada pelos Recorrentes, julgada procedente pelo
MM. Juízo A QUO, a teor da sentença de fls. 254 USQUE257.
Dessa decisão, o Recorrido apelou e, a unanimidade, o Recurso foi provido, consoante Acórdão n.º 239.725/2019de fls. 292
USQUE295.
Nas razões do Recurso Extraordinário, é apontado como malferido o artigo 7º, XXX da Constituição Federal.
Embora devidamente intimado, o Recorrido não apresentou as Contrarrazões.
É o breve relato. Decido.
Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.
Constato, ainda, a preliminar de repercussão geral do recurso, nos termos do artigo 1.035, § 2º, da Lei Adjetiva Civil/2015.
Da análise percuciente dos autos, verifico que quanto à alegada violação ao artigo 7º, XXX da Constituição Federal, impossível a
apreciação da matéria pela eg. Corte Suprema, na medida em que tal dispositivo não foi objeto de enfrentamento na decisão
colegiada combatida, não se admitindo, em sede de recurso extraordinário, o prequestionamento implícito da matéria alegada.
Incidente à espécie, pois, o óbice da Súmula 282 do STF.
Ante o exposto, inadmito o presente Recurso Extraordinário.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 20 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

APELAÇÃO CÍVEL
Número Processo: 0040987-03.2015.8.10.0001
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Número Protocolo: 018146/2019
1º Apelante: Caixa Seguradora S/A
Advogado: Antonio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB/PE 16.983)
2º Apelante: Caixa Econômica Federal - CEF
Advogado: Marcelo de matos Pereira Moreira (OAB/MA 7.548)
Apelado: Eduardo Amorim de Almeida e outros
Advogado: Agenor Veloso Neto Igreja (OAB/MA 9.533-A)
Despacho:
Encaminhem-se os autos à Coordenadoria da Câmaras Cíveis Reunidas, para o cumprimento da decisão de fls. 1.201
USQUE1.206, via da qual declinada, pelo em. Relator, a competência para o processo e julgamento do Apelo ao eg. TRF-1ª
Região.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

Plantão

PLANTÃO JUDICIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTONº
0807693-85.2019.8.10.0000– SÃO LUÍS

Agravante : Felipe Serra Martins

Advogado : Jonas Campbel Costa de Melo
(OAB/MA 19.570)

Agravados : Max Linder Alhadef Sobrinho e Maria
Mouracir Tavares de Sousa

Plantonista : Desembargador Kleber Costa
Carvalho

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Serra Martins, com pedido de tutela antecipada recursal, em face de
decisão proferida pelo Juízo plantonista de primeiro grau que, nos Autos da AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS(processo nº 0802029-37.2019.8.10.0012 de plantão judicial, endereçado ao 7º Juizado
Especial Cível), ajuizada em face de ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – JARDIM DE INFANCIA
BALÃO MÁGICO, a qual entendeu não ser caso de medida de urgencia, pelo
qual não pode ser apreciada por plantão judicial disciplinada pela Resolução
71 do CNJ.
Em síntese, o agravante requer a concessão da tutela recursal de urgência, a fim de que seja expedida determinação legal na
obrigação de fazer, devendo as agravadas obrigadas a permitir a entrada do agravante (pai) nas
dependências da escola de forma ordeira e pacífica para deixar seus filhos
em sala de aula, devendo se abster o sócio MAX LINDER de praticar atos de
ameaça ou agressão, nos exatos termos do art. 1.019, I do CPC/2015.
É o breve relatório. Decido.
De início, consigno que o pedido de tutela provisória pretendido pelo agravante não me parece estar compreendido no
intransponível e estreito âmbito daqueles que se podem examinar no excepcional período de plantão judiciário, consoante norma
regimental desta Egrégia Corte e a Resolução nº 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça, na medida em que, da narrativa da
petição recursal, infere-se que as crianças não estão proibidas de ingressar na escola, de modo que inexiste risco de grave
prejuízo relacionado à perda de conteúdo programático escolar.
Por outro ângulo, ainda que, por hipótese, não fosse permitida a entrada dos menores na escola, o prejuízo advindo da perda de
conteúdo programático não se enquadra no conceito de prejuízo irreparável ou de difícil reparação para fins de justificar a
concessão de medida de urgência em plantão judicial, conforme disciplina a Resolução nº 71/2009.
Ademais, mesmo que superado os aludidos argumentos, tenho que a hipótese é de manifesto não conhecimento do agravo de
instrumento.
Isso porque, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão processar e julgar recurso contra ato de juizado especial.
Em outras palavras, o Tribunal de Justiça não detém competência recursal para sindicar decisões proferidas sob a sistemática dos
Juizados Especiais, sejam elas proferidas em sede de mandado de segurança ou em qualquer outra ação cuja tramitação
submeta-se ao pálio da Lei n. 9.099/95, hipótese dos autos conforme se infere da própria distribuição do processo e narrativa do
agravante.
Esse é o entendimento do STJ, ratificado por esta Corte de Justiça, in verbis:
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PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ.
1. Os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizado especial.
2. A expressão "ato de juizado especial" inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas
daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar "acórdão unânime" de
turma recursal.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 45.388/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 07/05/2015, DJe 14/05/2015)
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR COLÉGIO
RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA.
1. Os Tribunais locais não possuem competência originária ou recursal para rever decisões de Colégio Recursal de Juizado
Especial. Precedentes do STJ: AgRg no MS 11.874â•„DF, Corte Especial, DJ 18â•„02â•„2008; CC 39.950â•„BA, Corte
Especial, DJ de 06â•„03â•„2008; CC 38020â•„RJ, Terceira Seção, DJ 30â•„04â•„2007; RMS 17.524â•„BA, Corte Especial, DJ 11â•„09â•„
2006; AgRg no RMS 17995â•„MG, Quarta Turma, DJ 20â•„03â•„2006 e RMS 17.254â•„BA, Quarta Turma, DJ 26â•„09â•„2005.
2. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em face de decisão, proferida pelo Juiz
Presidente do Colégio Recursal (16ª Circunscrição Judiciária), que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto
contra decisão denegatória de seguimento de Recurso Inominado (art. 41, Lei 9.099â•„95).
3. Recurso Ordinário desprovido.' (RMS n. 25.574â•„SP, Primeira Turma, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 26â•„2â•„2009.)
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. RITO DO JUIZADO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA PARA O SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. TURMA RECURSAL. I - A ação foi processada e julgada,
conforme o rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei nº 9.099/95, a competência para processar e julgar o recurso
interposto contra a sentença é de uma das Turmas Recursais e não deste Tribunal de Justiça. II - Declinada, de ofício, a
competência, de acordo com o parecer ministerial. (Ap 0384782016, Rel. Desembargador(a) MARCELO CARVALHO SILVA,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016)
PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA COMUM RITO DO JUIZADO
ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. TURMA RECURSAL. 1. Como a ação foi processada e
julgada de acordo o rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei nº 9.099/95, a competência para processar e julgar o
recurso interposto contra a sentença é de uma das Turmas Recursais e não deste Tribunal de Justiça. 2. Competência declinada
de ofício. 3. Unanimidade. (Ap 0034132016, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA
CÍVEL, julgado em 16/05/2016, DJe 20/05/2016)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENVIO AO TJ/MA COMO APELAÇÃO. DEMANDA SOB O RITO DO JUIZADO
ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA O SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA
DECLINADA. I. Quando a demanda é proposta, processada e julgada conforme o rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos
da Lei nº 9.099/95, a competência para processar e julgar o recurso interposto contra a sentença é de uma das Turmas Recursais
e não deste Tribunal de Justiça, na forma do artigo 41, § 1º, da Lei dos Juizados Especiais. II. Incompetência desta Corte para o
julgamento do recurso. (Ap 0157312011, Rel. Desembargador(a) MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/04/2013, DJe 09/04/2013)
Portanto, ante a impossibilidade desta egrégia Corte conhecer de recursos interpostos em razão da sistemática dos Juizados
Especiais, o recurso não merece seguimento.
Por fim, registro que, ante a ausência de previsão do recurso de agravo de instrumento na Lei n. 9.099/95, deixo de encaminhar os
autos à Turma Recursal eventualmente competente.
Com amparo nesses argumentos, na forma do art. 932, III,do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, haja vista a
manifesta incompetência desta Corte de Justiça.
Publique-se.
Esta decisão serve como um ofício.
São Luís (MA), 31 de agosto de 2019.

Desembargador KLEBER COSTA CARVALHO
Plantonista

PLANTÃO JUDICIAL

HABEAS CORPUSN° 0807694-70.2019.8.10.0000

Paciente : GILDINO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Impetrante : JOSÉ RIBAMAR AGUIAR SOUZA JÚNIOR(OAB/MA 14548)

Impetrado : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE
IMPERATRIZ

Plantonista : DESEMBARGADOR KLEBER COSTA CARVALHO

DECISÃO
Trata-se de habeas corpusimpetrado por JOSÉ RIBAMAR A. S. JÚNIOR(OAB/MA 14548), com pedido de liminar, em favor de
GILDINO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, com o escopo de cessar o constrangimento ilegal decorrente da demora injustificada
na apreciação de pedido de cumprimento da pena de semiaberto,
protocolado em 26/08/2019.
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O impetrante alega que a justificativa da presente demora, é a falta de sistema pra cadastro do processo para inicio do
cumprimento da pena.
Assim sendo, requer a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, eis que presentes fumus boni iuris e periculum in mora, para
determinar que MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Imperatriz - MA, analise, com absoluta urgência, o pedido de
cumprimento da pena do paciente para o regime semiaberto, o transferindo imediatamente para um albergue e emitindo alvará de
soltura.
É o sucinto relatório. Passo a decidir.
Preambularmente, considerando que a natureza da presente ação encontra-se compreendida nos estreitos limites das matérias
possivelmente apreciáveis no âmbito do funcionamento do período excepcional da Justiça, consoante as normas regimentais deste
egrégio Tribunal, refratadas em Resolução do Conselho Nacional de Justiça, encontro-me habilitado para apreciar o pedido de
liminar formulado na presente ação constitucional.
Verifico, contudo, que a petição inicial e os documentos que a instruem não se mostram suficientes para proferir um juízo cognitivo
acerca da concessão pleiteada, de modo que entendo como imprescindíveis as informações da autoridade judiciária indigitada
coatora.
Dessa forma, oficie-se ao magistrado de base, para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar as informações que entender necessárias
acerca da matéria e dos fatos aqui tratados, encaminhando-lhe cópias da inicial e dos documentos que a instruem.
Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
Esta decisão serve como ofício.
São Luís (MA), 31 de agosto de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Plantonista

PLANTÃO JUDICIAL

HABEAS CORPUSN° 0807696-40.8.10.0000 – ICATU

Paciente : Carlos Man de Jesus Pereira Assis

Impetrantes : José Luis Lopes Santos (OAB/MA 4443) e Vinícius José Arouche
Santos (OAB/MA 15993)

Impetrado : Juízo de Direito da Comarca de Icatu

Plantonista : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por José Luis Lopes Santos (OAB/MA 4443) e Vinícius José Arouche Santos (OAB/MA
15993), com pedido de liminar, em favor de Carlos Man de Jesus Pereira Assis, contra suposto ato ilegal e abusivo atribuído ao
Juízo de Direito da Comarca de Icatu.
Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente foi condenado a pena total de 8 anos meses de reclusão, por infração ao artigo
217-A, do Código Penal, tendo a r. decisão a quo imposto à referida reprimenda, o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
"b", do CP, designando ainda o Complexo Penitenciário de Pedrinhas para o respectivo cumprimento da pena imposta em caráter
provisório.
No entanto, aduz que transitada em julgado a sentença e para fins de cumprimento definitivo da pena, foi encaminhado pela
Polícia Civil de Morros/MA até a Unidade Prisional de Rosário/MA em 28 de agosto de 2019, permanecendo em regime fechado,
sendo inclusive incapaz de atender as regras previstas pela Lei de Execuções Penais aos apenados em regime semiaberto, ou até
pior que o regime fechado, dada à notória superlotação e situação degradante dos estabelecimentos penais brasileiros que não
possuem Colônia Agrícola, Industrial ou Similar para os condenados ao regime semiaberto, dentre os quais se inclui o Complexo
Penitenciário de Pedrinhas/MA além da falta de condições humanas oferecidas pelo estabelecimento designado ao cumprimento
de penas.
Por essa razão, requer o deferimento de liminar, para transformar a prisão em domiciliar, aplicando-se outras medidas cautelares,
como o uso de tornozeleira eletrônica.
Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus.
É o sucinto relatório. Passo a decidir.
Preambularmente, considerando que a natureza da presente ação encontra-se compreendida nos estreitos limites das matérias
possivelmente apreciáveis no âmbito do funcionamento do período excepcional da Justiça, consoante as normas regimentais deste
egrégio Tribunal, refratadas em Resolução do Conselho Nacional de Justiça, encontro-me habilitado para apreciar o pedido de
liminar formulado na presente ação constitucional.
Verifico, entretanto, que a petição inicial e os documentos que a instruem afiguram-se insuficientes para proferir um juízo cognitivo
acerca da medida de urgência pleiteada, na medida em que não houve a juntada da cópia integral do processo criminal a que
responde o paciente, tampouco a juntada de cópias de despachos e decisões do Juízo ou mesmo do estabelecimento prisional, a
fim de se verificar, sobretudo, o local e regime de cumprimento da pena definitiva.
Em razão disso, reputo como imprescindíveis para a correta apreciação do pedido as informações da autoridade judiciária
impetrada.
Isso posto, oficie-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Icatu para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar as informações que
reputar necessárias acerca da matéria e dos fatos aqui tratados, encaminhando-lhe cópias da inicial e dos documentos que a
instruem.
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Esta decisão serve como ofício.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 1º de setembro de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Plantonista

PLANTÃO JUDICIÁRIO

HABEAS CORPUSN° 0807525-83.2019.8.10.0000

Paciente : Layane Santos Santana

Impetrante : Thales Eduardo Nobre Aires (OAB-MA 19838)

Impetrado : Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Luís

Plantonista : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Trata-se de habeas corpusimpetrado por Thales Eduardo Nobre Aires, com pedido de liminar, em favor de Layane Santos Santana,
contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Luís.
Verificando que a petição inicial e os documentos que a instruem não se mostram suficientes para proferir um juízo cognitivo
acerca da ordem pleiteada, entendo como imprescindíveis as informações da autoridade judiciária indigitada coatora.
Dessa forma, oficie-se ao magistrado de base, para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar as informações que entender necessárias
acerca da matéria e dos fatos aqui tratados, encaminhando-lhe cópias da inicial e dos documentos que a instruem.
Publique-se. Intime-se.
Esta decisão serve como ofício.
São Luís (MA), 28 de agosto de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Plantonista

PLANTÃO JUDICIÁRIO

HABEAS CORPUSN° 0807686-93.2019.8.10.0000

Paciente : Conceição de Maria de Silva Barros

Impetrante : Sávia Christiny Albuquerque Nascimento (OAB-MA 7965)

Impetrado : Juízo da 1ª Vara da Comarca de Araioses

Plantonista : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Trata-se de habeas corpusimpetrado por Sávia Christiny Albuquerque Nascimento, com pedido de liminar, em favor de Conceição
de Maria de Silva Barros, contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Araioses
consubstanciado no indeferimento do seu pedido de revogação de prisão preventiva.
Verificando que a petição inicial e os documentos que a instruem não se mostram suficientes para proferir um juízo cognitivo
acerca da ordem pleiteada, entendo como imprescindíveis as informações da autoridade judiciária indigitada coatora.
Dessa forma, oficie-se ao magistrado de base, para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar as informações que entender necessárias
acerca da matéria e dos fatos aqui tratados, encaminhando-lhe cópias da inicial e dos documentos que a instruem.
Publique-se. Intime-se.
Esta decisão serve como ofício.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Plantonista

PLANTÃO JUDICIÁRIO

HABEAS CORPUSN° 0807687-78.2019.8.10.0000

Paciente : Denys Virgilio Silva dos Santos

Impetrante : Tiago da Silva Pereira (OAB-MA 10940)

Impetrado : Juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de São Luís

Plantonista : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Trata-se de habeas corpusimpetrado por Tiago da Silva Pereira, com pedido de liminar, em favor de Denys Virgilio Silva dos
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Santos, contra a ordem de prisão expedida em face do paciente pelo Juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de São Luís – e que
fora efetivamente concretizada –, que se tornara ilegal a partir da quitação do débito alimentar exigido por meio da ação nº
0842744-91.2018.8.10.0001.
Constatando que o pedido de expedição de alvará de soltura, realizado com base no adimplemento da obrigação alimentícia
exigida, foi dirigido concomitantemente ao primeiro – conforme petição de ID 4332519 (págs. 03-04) – e ao segundo graus de
jurisdição, reputo imprescindíveis as informações da autoridade judiciária indigitada coatora.
Dessa forma, oficie-se ao magistrado de base, para, no prazo de 02 (dois) dias, prestar as informações que entender necessárias
acerca da matéria e dos fatos aqui tratados, em especial a eventual revogação do decreto prisional, encaminhando-lhe cópias da
inicial e dos documentos que a instruem.
Publique-se. Intime-se.
Esta decisão serve como ofício.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Plantonista

PLANTÃO JUDICIAL

HABEAS CORPUSN° 0807698-10.2019.8.10.0000

Paciente : Idilailson de Sousa Braz

Impetrante : Alexandre Souza Farias (OAB/MA 9052) e outros

Impetrado : Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Santa Inês

Plantonista : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Alexandre Souza Farias e outros, com pedido de liminar, em favor de Idilailson de Sousa
Braz, contra suposto ato ilegal e abusivo do Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Santa Inês.
Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente está preso há quase dois meses, desde o dia 03 de julho de 2019, por suposto
cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, tendo a prisão em flagrante sido convertida pela autoridade judiciária em
preventiva.
Prosseguem alegando que “ o paciente ingressou no Juízo da 4ª Vara de Santa Inês/MA com pedido de Revogação de Prisão
preventiva ou aplicação de medidas cautelares, o qual, por sua vez, foi indeferido, tendo sido sua prisão preventiva mantida sob o
fundamento da garantia da ordem pública.”
Dizem ainda que “ Em que pese haver sido o paciente preso e autuado em flagrante tráfico de drogas, ante a total ausência de
violência da sua conduta, fica evidente que estão ausentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, de sorte que essa corte
há de verificar a flagrante ilegalidade na manutenção da prisão do paciente.”
Afirmam que em 29 de agosto fora apresentado novo pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi negado pela
autoridade impetrada no dia seguinte, após parecer do Ministério Público pela manutenção da prisão, ignorando o que
defendem ser uma “ garantia constitucional de que a liberdade provisória é a regra.”
Defendem, com isso, a ilegalidade na manutenção da prisão, requerendo que seja, liminarmente, concedida ordem de habeas
corpusao paciente, com consequente expedição do respectivo alvará de soltura.
É o sucinto relatório. Passo a decidir.
Preambularmente, considerando que a natureza da presente ação encontra-se compreendida nos estreitos limites das matérias
possivelmente apreciáveis no âmbito do funcionamento do período excepcional da Justiça, consoante as normas regimentais deste
egrégio Tribunal, refratadas em Resolução do Conselho Nacional de Justiça, encontro-me habilitado para apreciar o pedido de
liminar formulado na presente ação constitucional.
Contudo, verifico que a petição inicial e os documentos que a instruem afiguram-se insuficientes para proferir um juízo cognitivo
acerca da medida de urgência pleiteada, na medida em que não houve a juntada da cópia integral dos autos, tampouco da última
decisão que indeferiu novo pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva, sendo inviável, portanto, neste momento,
a análise acerca da legalidade do ato.
Em razão disso, reputo como imprescindíveis para a correta apreciação do pedido as informações da autoridade judiciária
impetrada.
Isso posto, oficie-se ao Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Santa Inês para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar as
informações que reputar necessárias acerca da matéria e dos fatos aqui tratados, encaminhando-lhe cópias da inicial e dos
documentos que a instruem.
Esta decisão serve como ofício.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 01 de setembro de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Plantonista

Coordenadoria de Precatórios
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PRECATÓRIO Nº. 0004892-40.2016.8.10.0000(19937/2016)
Credora:RAIMUNDA DOS SANTOS MORAIS
Advogado:Sandro de Brito Morais (OAB/MA nº. 11.049)
Devedor :MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE.
Advogado :Cícera Romênia Ferreira Chaves(OAB/MA nº 14096)
Origem:Vara Única da Comarca de Senador La Rocque
Natureza:Alimentar.

D E C I S Ã O
Considerandoa existência de recursos para pagamento dosprecatórios do ente municipal, depositados em conta judicial
remunerada à disposição deste Tribunal de Justiça, oficie-seao Banco do Brasil, na pessoa do Gerente-Geral da Agência Setor
Público, solicitando que proceda, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,à transferência de valores depositados na
Conta Judicial nº.4.600.116.222.991para a conta judicialindividualizada, vinculada ao precatório e credor correspondente,
nosvaloresconstantesda referida relaçãocuja cópia deverá ser encaminhada em anexo, comprovando no mesmo prazo o
cumprimento da medida, por meio dos respectivosextratosbancários.
Cumpridas as diligências, junte-secópia do extrato com a conta judicial individualizada nosprecatóriosem apreço, realizando-se os
procedimentos necessários para o pagamento dorequisitório.
Quitado o débito, o que deverá ser devidamente certificado em cada precatório, cientifique-se o Juízo da execução e o Ente
Devedor, bem como os entes destinatários das retenções legais, excluindo-o dos sistemas de cadastro de requisitórios deste
Tribunal, com o posterior arquivamento dos autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

André B. P. Santos
Juiz Auxiliar da Presidência

Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 0000769-28.2018.8.10.0000 (137202018)
Credor (a): LINDALVA DA TRINDADE PINTO CUTRIM
Advogado (s): JOSÉ WILLIAM SILVA FREIRE (OAB/MA nº. 3424)
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº. 6469)
Natureza: Alimentar
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias, nos termos
do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 04 de julho de 2019.

André B. P. Santos
Juiz Auxiliar da Presidência

Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº.0005970-74.2013.8.10.0000 (251252013)
Credor (a): Francisco Jomar Câmara e Hosana Maria Costa Sousa
Advogado (s): Carmen Miranda Marques Ferreira (OAB/MA nº2086)
Devedor: Estado do Maranhão
Natureza: Alimentar
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias, nos termos
do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 29 de agosto de 2019.

André B. P. Santos
Juiz Auxiliar da Presidência

Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº.0 0005973-29.2013.8.10.0000 (252092013)
Credor (a): Heloísa Maria da Silva Cavalcanti Almeida
Advogado (s): Carmen Miranda Marques Ferreira (OAB/MA nº2086)
Devedor: Estado do Maranhão
Natureza: Alimentar
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
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sobre os cálculos referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias, nos termos
do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 29 de agosto de 2019.

André B. P. Santos
Juiz Auxiliar da Presidência

Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº.00034-34.2014.8.10.0000 (289382013)
Credor (a): Alan Jorge Nunes Lopes
Advogado (s): José Lacerda de Lima Sobrinho (OAB/MA nº2622)
Devedor: Município de Trizidela do Vale
Natureza: Alimentar
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias, nos termos
do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 30 de agosto de 2019.

André B. P. Santos
Juiz Auxiliar da Presidência

Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº.0005498-68.2016.8.10.0000 (297472016)
Credor (a): Garibaldi Viana da Silva
Advogado (s): Pedro Duailibe Mascarenhas (OAB/MA nº4632)
Devedor: Estado do Maranhão
Natureza: Alimentar
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias, nos termos
do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 29 de agosto de 2019.

André B. P. Santos
Juiz Auxiliar da Presidência

Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 0006410-65.2016.8.10.0000 (298112016)
Credor (a): MARIA PLÁCIDO DE CARVALHO
Advogado (s): LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA (OAB/MA nº. 3827)
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº. 6469)
Natureza: Alimentar
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias, nos termos
do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 04 de julho de 2019.

André B. P. Santos
Juiz Auxiliar da Presidência

Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 0006411-50.2016.8.10.0000 (298122016)
Credor (a): LUCIA DE FATIMA SOUSA VEIGA
Advogado (s): LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA (OAB/MA nº. 3827)
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº. 6469)
Natureza: Alimentar
D E S P A C H O
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Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias, nos termos
do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 04 de julho de 2019.

André B. P. Santos
Juiz Auxiliar da Presidência

Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº.0000781-76.2017.8.10.0000(454302016)
Credor (a): Orivaldo Domingues Baldez
Advogado (s): Petronio Alves Macedo (OAB/MA nº5346)
Devedor: Município de Guimarães
Natureza: Alimentar
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias, nos termos
do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 30 de agosto de 2019.

André B. P. Santos
Juiz Auxiliar da Presidência

Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N.º 6990/2018–TJ
Credor: José Henrique Luz Ribeiro
Advogado: Pedro Duailibe Mascarenhas (OAB/MA n.º 4632)
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA n.º 6469)
Origem: Quarta Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar

D E S P A C H O
Trata-se de precatório proveniente da 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, originário da Ação Ordinária n.º 14820/2009 (Ação
de Execução nº. 20374/2014), tendo como credor José Henrique Luz Ribeiro e devedor o Estado do Maranhão, qualificados nos
autos.
Decisão à f. 99 deferindo pagamento prioritário pelo critério de idade em favor do credor.
Constatada a existência de equívoco no cadastro da data do cálculo utilizada para fins de atualização do valor do precatório,
conforme certidão à f. 102, os autos foram encaminhados ao Setor Contábil para correção (f. 104), retornando com os cálculos de
ff. 105/106, com incremento do valor do pagamento prioritário devido ao credor.
Desta feita, oficie-seao Gerente-Geral do Banco do Brasil, Agência Setor Público, para proceder, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, à complementação do depósito por meio da transferência do valor de R$ 6.922,55 (seis mil, novecentos e vinte e
dois reais e cinquenta e cinco centavos)da Conta Especial n.º 4.000.131.098.580, vinculada ao pagamento dos precatórios
devidos pelo Estado do Maranhão, para a Conta Judicial n.º4500104657518, comunicando a esta Coordenadoria o cumprimento
da medida com o encaminhamento do extrato da operação para o e-mail institucional coordprecatorios@tjma.jus.br, dispensado
o envio de ofício impresso.
Comprovado nos autos o cumprimento, junte-secópia deste despacho e do extrato bancário aos autos do Processo Administrativo
nº. 2811/2017, referente ao Regime Especial de pagamento de precatórios do Estado do Maranhão.
Intimem-seos interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias, nos termos
do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo sem manifestação, ou aceitos os cálculos, adote-se as medidas necessárias à efetivação do pagamento
prioritário em favor do credor.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís – MA, 19 de agosto de 2019.

André B. P. Santos
Juiz Auxiliar da Presidência

Gestor da Coordenadoria de Precatórios

Segundo Centro Judiciário de Solução de Conflitos de São Luís

HOMOLOGACORDO-15VCVSL - 11702019
Código de validação: 22429EE4E1
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HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PRÉ-PROCESSUAL
2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Requisição nº: 6612/2019
Parte 1: GRIFES COMÉRCIO DE LINGERIE EIRELI
Parte 2: MARIA DO CARMO SERRA DINIS
Vistos etc.,
O presente pedido de acordo é formulado em face de entendimento ocorrido entre as partes envolvidas em conflito, cuja solução
foi alcançada por meio adequado de tratamento, com a observância do fundamento constante do § 2º, do art. 3º, do CPC.
Observando os critérios formais de validade (§ 4º, art. 166), não existe qualquer óbice à homologação do acordo, cujo trâmite é
regulado pelo Provimento 232018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.
Deste modo, observada a competência atribuída pelo art. 9º da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos
do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC, com resolução de mérito, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes, contante da
requisição em destaque, inclusive quanto ao prazo de cumprimento das obrigações ali estabelecidas.
Tem a presente decisão força de título executivo judicial (inc. II, art. 515, CPC), podendo ser levada a protesto (art. 517, CPC),
mediante certidão expedida pela Secretaria do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sem prejuízo do seguimento
de execução judicial no Juízo Competente, na forma do Provimento 272018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Maranhão .
Fica a presente decisão publicada com seu lançamento no sistema ATTENDE, e validada pela assinatura digital emitida pelo
sistema DIGIDOC do TJMA.
São Luís, 20de Agosto 2019.

____________________________________________________________
ALEXANDRE LOPES DE ABREU
Juiz - Coordenador do 2º Cejusc

15ª Vara Cível de São Luís
Matrícula 41046

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 27/08/2019 10:56 (ALEXANDRE LOPES DE ABREU)

HOMOLOGACORDO-15VCVSL - 11662019
Código de validação: B52A1510D0

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PRÉ-PROCESSUAL
2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Requisição nº: 6715/2019
Parte 1: COMERCIAL ROFE LTDA
Parte 2: SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JUNIOR EPP
Vistos etc.,
O presente pedido de acordo é formulado em face de entendimento ocorrido entre as partes envolvidas em conflito, cuja solução
foi alcançada por meio adequado de tratamento, com a observância do fundamento constante do § 2º, do art. 3º, do CPC.
Observando os critérios formais de validade (§ 4º, art. 166), não existe qualquer óbice à homologação do acordo, cujo trâmite é
regulado pelo Provimento 232018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.
Deste modo, observada a competência atribuída pelo art. 9º da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos
do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC, com resolução de mérito, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes, contante da
requisição em destaque, inclusive quanto ao prazo de cumprimento das obrigações ali estabelecidas.
Tem a presente decisão força de título executivo judicial (inc. II, art. 515, CPC), podendo ser levada a protesto (art. 517, CPC),
mediante certidão expedida pela Secretaria do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sem prejuízo do seguimento
de execução judicial no Juízo Competente, na forma do Provimento 272018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Maranhão .
Fica a presente decisão publicada com seu lançamento no sistema ATTENDE, e validada pela assinatura digital emitida pelo
sistema DIGIDOC do TJMA.
São Luís, 20de Agosto 2019.

____________________________________________________________
ALEXANDRE LOPES DE ABREU
Juiz - Coordenador do 2º Cejusc

15ª Vara Cível de São Luís
Matrícula 41046

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 27/08/2019 10:55 (ALEXANDRE LOPES DE ABREU)

HOMOLOGACORDO-15VCVSL - 11752019

Página 38 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Código de validação: F3FDBC120C

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PRÉ-PROCESSUAL
2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Requisição nº: 6723/2019
Parte 1: COMERCIAL ROFE LTDA
Parte 2: H. L. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
Vistos etc.,
O presente pedido de acordo é formulado em face de entendimento ocorrido entre as partes envolvidas em conflito, cuja solução
foi alcançada por meio adequado de tratamento, com a observância do fundamento constante do § 2º, do art. 3º, do CPC.
Observando os critérios formais de validade (§ 4º, art. 166), não existe qualquer óbice à homologação do acordo, cujo trâmite é
regulado pelo Provimento 232018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.
Deste modo, observada a competência atribuída pelo art. 9º da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos
do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC, com resolução de mérito, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes, contante da
requisição em destaque, inclusive quanto ao prazo de cumprimento das obrigações ali estabelecidas.
Tem a presente decisão força de título executivo judicial (inc. II, art. 515, CPC), podendo ser levada a protesto (art. 517, CPC),
mediante certidão expedida pela Secretaria do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sem prejuízo do seguimento
de execução judicial no Juízo Competente, na forma do Provimento 272018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Maranhão .
Fica a presente decisão publicada com seu lançamento no sistema ATTENDE, e validada pela assinatura digital emitida pelo
sistema DIGIDOC do TJMA.
São Luís, 20de Agosto 2019.

____________________________________________________________
ALEXANDRE LOPES DE ABREU
Juiz - Coordenador do 2º Cejusc

15ª Vara Cível de São Luís
Matrícula 41046

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 27/08/2019 11:23 (ALEXANDRE LOPES DE ABREU)

HOMOLOGACORDO-15VCVSL - 11712019
Código de validação: 19474B6CDD

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PRÉ-PROCESSUAL
2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Requisição nº: 6797/2019
Parte 1: GRIFES COMÉRCIO DE LINGERIE EIRELI
Parte 2: TAMIRES DA SILVA LINHARES
Vistos etc.,
O presente pedido de acordo é formulado em face de entendimento ocorrido entre as partes envolvidas em conflito, cuja solução
foi alcançada por meio adequado de tratamento, com a observância do fundamento constante do § 2º, do art. 3º, do CPC.
Observando os critérios formais de validade (§ 4º, art. 166), não existe qualquer óbice à homologação do acordo, cujo trâmite é
regulado pelo Provimento 232018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.
Deste modo, observada a competência atribuída pelo art. 9º da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos
do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC, com resolução de mérito, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes, contante da
requisição em destaque, inclusive quanto ao prazo de cumprimento das obrigações ali estabelecidas.
Tem a presente decisão força de título executivo judicial (inc. II, art. 515, CPC), podendo ser levada a protesto (art. 517, CPC),
mediante certidão expedida pela Secretaria do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sem prejuízo do seguimento
de execução judicial no Juízo Competente, na forma do Provimento 272018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Maranhão .
Fica a presente decisão publicada com seu lançamento no sistema ATTENDE, e validada pela assinatura digital emitida pelo
sistema DIGIDOC do TJMA.
São Luís, 20de Agosto 2019.

____________________________________________________________
ALEXANDRE LOPES DE ABREU
Juiz - Coordenador do 2º Cejusc

15ª Vara Cível de São Luís
Matrícula 41046
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HOMOLOGACORDO-15VCVSL - 11682019
Código de validação: 90CE4B57EB

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PRÉ-PROCESSUAL
2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Requisição nº: 6936/2019
Parte 1: TEREZA CRISTINA COSTA RIBEIRO
Parte 2: SUPERMERCADOS MATEUS
Vistos etc.,
O presente pedido de acordo é formulado em face de entendimento ocorrido entre as partes envolvidas em conflito, cuja solução
foi alcançada por meio adequado de tratamento, com a observância do fundamento constante do § 2º, do art. 3º, do CPC.
Observando os critérios formais de validade (§ 4º, art. 166), não existe qualquer óbice à homologação do acordo, cujo trâmite é
regulado pelo Provimento 232018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.
Deste modo, observada a competência atribuída pelo art. 9º da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos
do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC, com resolução de mérito, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes, contante da
requisição em destaque, inclusive quanto ao prazo de cumprimento das obrigações ali estabelecidas.
Tem a presente decisão força de título executivo judicial (inc. II, art. 515, CPC), podendo ser levada a protesto (art. 517, CPC),
mediante certidão expedida pela Secretaria do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sem prejuízo do seguimento
de execução judicial no Juízo Competente, na forma do Provimento 272018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Maranhão .
Fica a presente decisão publicada com seu lançamento no sistema ATTENDE, e validada pela assinatura digital emitida pelo
sistema DIGIDOC do TJMA.
São Luís, 20de Agosto 2019.

____________________________________________________________
ALEXANDRE LOPES DE ABREU
Juiz - Coordenador do 2º Cejusc

15ª Vara Cível de São Luís
Matrícula 41046

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 27/08/2019 10:55 (ALEXANDRE LOPES DE ABREU)

HOMOLOGACORDO-15VCVSL - 11652019
Código de validação: 99B492C9CF

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PRÉ-PROCESSUAL
2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Requisição nº: 7930/2019
Parte 1: CONDOMÍNIO JOÃO PAULO II
Parte 2: JADER VIEIRA
Vistos etc.,
O presente pedido de acordo é formulado em face de entendimento ocorrido entre as partes envolvidas em conflito, cuja solução
foi alcançada por meio adequado de tratamento, com a observância do fundamento constante do § 2º, do art. 3º, do CPC.
Observando os critérios formais de validade (§ 4º, art. 166), não existe qualquer óbice à homologação do acordo, cujo trâmite é
regulado pelo Provimento 232018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.
Deste modo, observada a competência atribuída pelo art. 9º da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos
do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC, com resolução de mérito, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes, contante da
requisição em destaque, inclusive quanto ao prazo de cumprimento das obrigações ali estabelecidas.
Tem a presente decisão força de título executivo judicial (inc. II, art. 515, CPC), podendo ser levada a protesto (art. 517, CPC),
mediante certidão expedida pela Secretaria do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sem prejuízo do seguimento
de execução judicial no Juízo Competente, na forma do Provimento 272018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Maranhão .
Fica a presente decisão publicada com seu lançamento no sistema ATTENDE, e validada pela assinatura digital emitida pelo
sistema DIGIDOC do TJMA.
São Luís, 16 de Agosto 2019.

____________________________________________________________
ALEXANDRE LOPES DE ABREU

Juiz - Coordenador 2º Cejusc
15ª Vara Cível de São Luís

Matrícula 41046
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HOMOLOGACORDO-15VCVSL - 11692019
Código de validação: 89E184057F

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PRÉ-PROCESSUAL
2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Requisição nº: 8017/2019
Parte 1: ADRIANA SOUSA MAIA
Parte 2: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
Vistos etc.,
O presente pedido de acordo é formulado em face de entendimento ocorrido entre as partes envolvidas em conflito, cuja solução
foi alcançada por meio adequado de tratamento, com a observância do fundamento constante do § 2º, do art. 3º, do CPC.
Observando os critérios formais de validade (§ 4º, art. 166), não existe qualquer óbice à homologação do acordo, cujo trâmite é
regulado pelo Provimento 232018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.
Deste modo, observada a competência atribuída pelo art. 9º da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos
do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC, com resolução de mérito, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes, contante da
requisição em destaque, inclusive quanto ao prazo de cumprimento das obrigações ali estabelecidas.
Tem a presente decisão força de título executivo judicial (inc. II, art. 515, CPC), podendo ser levada a protesto (art. 517, CPC),
mediante certidão expedida pela Secretaria do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sem prejuízo do seguimento
de execução judicial no Juízo Competente, na forma do Provimento 272018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Maranhão .
Fica a presente decisão publicada com seu lançamento no sistema ATTENDE, e validada pela assinatura digital emitida pelo
sistema DIGIDOC do TJMA.
São Luís, 20de Agosto 2019.

____________________________________________________________
ALEXANDRE LOPES DE ABREU
Juiz - Coordenador do 2º Cejusc

15ª Vara Cível de São Luís
Matrícula 41046

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 27/08/2019 10:55 (ALEXANDRE LOPES DE ABREU)

HOMOLOGACORDO-15VCVSL - 11742019
Código de validação: 308AC29151

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PRÉ-PROCESSUAL
2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Requisição nº: 8090/2019
Parte 1: MARIA DOS ANJOS DURANS
Parte 2: OI MÓVEL S/A
Vistos etc.,
O presente pedido de acordo é formulado em face de entendimento ocorrido entre as partes envolvidas em conflito, cuja solução
foi alcançada por meio adequado de tratamento, com a observância do fundamento constante do § 2º, do art. 3º, do CPC.
Observando os critérios formais de validade (§ 4º, art. 166), não existe qualquer óbice à homologação do acordo, cujo trâmite é
regulado pelo Provimento 232018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.
Deste modo, observada a competência atribuída pelo art. 9º da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos
do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC, com resolução de mérito, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes, contante da
requisição em destaque, inclusive quanto ao prazo de cumprimento das obrigações ali estabelecidas.
Tem a presente decisão força de título executivo judicial (inc. II, art. 515, CPC), podendo ser levada a protesto (art. 517, CPC),
mediante certidão expedida pela Secretaria do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sem prejuízo do seguimento
de execução judicial no Juízo Competente, na forma do Provimento 272018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Maranhão .
Fica a presente decisão publicada com seu lançamento no sistema ATTENDE, e validada pela assinatura digital emitida pelo
sistema DIGIDOC do TJMA.
São Luís, 20de Agosto 2019.

____________________________________________________________
ALEXANDRE LOPES DE ABREU
Juiz - Coordenador do 2º Cejusc

15ª Vara Cível de São Luís
Matrícula 41046
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Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 27/08/2019 11:21 (ALEXANDRE LOPES DE ABREU)

HOMOLOGACORDO-15VCVSL - 11732019
Código de validação: 471C6A0AFE

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PRÉ-PROCESSUAL
2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Requisição nº: 8193/2019
Parte 1: ARLINDO FERREIRA ARAUJO
Parte 2: OI MÓVEL S.A
Vistos etc.,
O presente pedido de acordo é formulado em face de entendimento ocorrido entre as partes envolvidas em conflito, cuja solução
foi alcançada por meio adequado de tratamento, com a observância do fundamento constante do § 2º, do art. 3º, do CPC.
Observando os critérios formais de validade (§ 4º, art. 166), não existe qualquer óbice à homologação do acordo, cujo trâmite é
regulado pelo Provimento 232018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.
Deste modo, observada a competência atribuída pelo art. 9º da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos
do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC, com resolução de mérito, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes, contante da
requisição em destaque, inclusive quanto ao prazo de cumprimento das obrigações ali estabelecidas.
Tem a presente decisão força de título executivo judicial (inc. II, art. 515, CPC), podendo ser levada a protesto (art. 517, CPC),
mediante certidão expedida pela Secretaria do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sem prejuízo do seguimento
de execução judicial no Juízo Competente, na forma do Provimento 272018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Maranhão .
Fica a presente decisão publicada com seu lançamento no sistema ATTENDE, e validada pela assinatura digital emitida pelo
sistema DIGIDOC do TJMA.
São Luís, 20de Agosto 2019.

____________________________________________________________
ALEXANDRE LOPES DE ABREU
Juiz - Coordenador do 2º Cejusc

15ª Vara Cível de São Luís
Matrícula 41046

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 27/08/2019 11:20 (ALEXANDRE LOPES DE ABREU)

HOMOLOGACORDO-15VCVSL - 11762019
Código de validação: 9091B2870D

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PRÉ-PROCESSUAL
2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Requisição nº: 8245/2019
Parte 1: MARIA HELENA LIMA PEREIRA
Parte 2: OI MÓVEL S.A
Vistos etc.,
O presente pedido de acordo é formulado em face de entendimento ocorrido entre as partes envolvidas em conflito, cuja solução
foi alcançada por meio adequado de tratamento, com a observância do fundamento constante do § 2º, do art. 3º, do CPC.
Observando os critérios formais de validade (§ 4º, art. 166), não existe qualquer óbice à homologação do acordo, cujo trâmite é
regulado pelo Provimento 232018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.
Deste modo, observada a competência atribuída pelo art. 9º da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos
do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC, com resolução de mérito, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes, contante da
requisição em destaque, inclusive quanto ao prazo de cumprimento das obrigações ali estabelecidas.
Tem a presente decisão força de título executivo judicial (inc. II, art. 515, CPC), podendo ser levada a protesto (art. 517, CPC),
mediante certidão expedida pela Secretaria do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sem prejuízo do seguimento
de execução judicial no Juízo Competente, na forma do Provimento 272018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Maranhão .
Fica a presente decisão publicada com seu lançamento no sistema ATTENDE, e validada pela assinatura digital emitida pelo
sistema DIGIDOC do TJMA.
São Luís, 20de Agosto 2019.

____________________________________________________________
ALEXANDRE LOPES DE ABREU
Juiz - Coordenador do 2º Cejusc

15ª Vara Cível de São Luís
Matrícula 41046
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Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 27/08/2019 11:24 (ALEXANDRE LOPES DE ABREU)

Assessoria Jurídica da Presidência

PETIÇÃO Nº 028229/2019, NO RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0008932-65.2016.8.10.0000
Requerente: Banco Itaú Consignado S/A
Advogados: Luiz Rodrigues Wambier (OAB/MA Nº 15.265-A), Mauri Marcelo Bevervanço Jr. (OAB/PR Nº 42.277) e Rosângela
Eleres Cortez Moreira (OAB/MA Nº 4.468)
Requerido: João Paulo Rocha Martins
Advogado: Thiago Sereno Furtado (OAB/MA Nº 10.512)
Decisão:
Banco Itaú Consignado S/Aatravessou, nos autos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº
0008932-65.2016.8.10.0000, a Petiçãonº 028229/2019 (fl. 2.199/2.200), em que requer a intimação de todos os atos e decisões
proferidas no presente feito, tendo em vista sua qualidade como interessado, bem como a imediata expedição de comunicação,
por meio da Corregedoria Geral de Justiça, aos Juízes das Comarcas do Estado do Maranhão da concessão de efeito suspensivo
no Recurso Especialnº 013978/2019, consubstanciado nas decisões de fls. 2.134 USQUE2.138 e 2.161 USQUE 2.163.
À vista do DECISUM exarado às fls. 2.189 USQUE2.197, no qual reconsiderei a concessão do citado efeito no Apelo Especial em
comento, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito do Requerente, apenas no que concerne a intimação do mesmo dos atos processuais
e decisões proferidas no processo em testilha, permanecendo válidos e eficazes todos os demais termos da decisão proferida às
fls. 2.189 USQUE2.197.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de agosto de 2019
Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Presidente

Secretaria Geral do Plenário

Tribunal Pleno

PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0805448-04.2019.8.10.0000

IMPETRANTE: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO
ADVOGADA: GRACE KELLY LIMA DE FARIAS (OAB/MA 9674B)
IMPETRADO: ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
LITISCONSORTE: JOSÉ CALVALCANTE DE ALENCAR JUNIOR
RELATORA: DESª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Município de Bela Vista do Maranhão, em censura a ato acoimado de
ilegal e abusivo atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
Na inicial (ID 3872635), o impetrante alegou que a Autoridade coatora, “sem que tenha dado a oportunidade do ente público incluir no orçamento os valores
representados pelo precatório 2831-46.2015.8.10.0000 (0028492015), determinou a realização de bloqueio nas contas do Município de Bela Vista do
Maranhão”.
Sustentou que “é evidente o risco de dano irreparável, consistente no bloqueio do valor da quantia de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), valor considerável
para o Município, que conta com uma das menores arrecadação do Estado do Maranhão, dependendo, exclusivamente, dos repasses constitucionais”.
Requereu o deferimento da liminar “no sentido de suspender os efeitos da decisão que determinou o sequestro dos valores indicados acima, com a devolução
dos valores bloqueados para as contas do impetrante, até que se cumpra a formalidades legais necessárias à inclusão do débito no orçamento do Município de
Bela Vista do Maranhão. Caso não entenda pela suspensão total do bloqueio no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), que determine a interrupção
da constrição da quantia de R$ 29.526,18 (vinte nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), relativos ao precatório 2831-46.2015.8.10.0000
(0028492015), com a devolução as contas pública dos respectivos valores”.
Por fim, pugnou pela concessão da segurança.
A Autoridade coatora prestou as informações, destacando que o ato impugnado atendeu à legislação aplicada ao caso (ID 4222742 e 4226161).
O Estado do Maranhão não apresentou contestação (ID 4222750).
É o relatório. Passo a decidir.
O autor busca a suspensão dos efeitos da decisão de bloqueio de recursos para pagamento do precatório nº 2849/2015, vinculados a este Tribunal de Justiça.
Tenho, nessa fase de cognição sumária, que o impetrante logrou êxito em demonstrar o fundamento relevante apto a justificar a concessão da medida liminar.
O art. 100, § 6º, da CF, dispõe:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a
decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de
precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.
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Da leitura do supracitado dispositivo legal, depreende-se que, na hipótese de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito, o Presidente
do Tribunal pode autorizar o sequestro da quantia respectiva.
Na caso, após constatar que o precatório nº 2849/2015, expedido em favor de José Cavalcante de Alencar Júnior, havia sido incluído, por equívoco, no
orçamento do Estado do Maranhão, foi prolatada decisão de retificação e determinada a notificação do Município de Bela Vista do Maranhão para inclusão da
dívida em seu orçamento.
Ocorre que o ente público municipal, até a data do ato coator, não havia sido notificado da referida decisão, razão pela qual não estava em mora no pagamento
do referido precatório.
Assim, inexistindo inércia do Município de Bela Vista do Maranhão quanto à disponibilização de recursos para adimplemento do precatório nº 2849/2015,
entendo, com a devida vênia, que é indevida a manutenção do bloqueio dos recursos para o respectivo pagamento.
O periculum in mora, por seu turno, está consubstanciado no fato de que a demora no julgamento do writ pode prejudicar a administração do Município.
De outra banda, o autor não apontou em que consiste a ilegalidade da determinação de bloqueio de recursos para o pagamento do saldo remanescente do
precatório nº 90237/2018, vinculado à Justiça Trabalhista, e nº 37085/2016, vinculado a este Tribunal.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar, na forma alternativa, para suspender os efeitos da decisão na parte em que determinou o sequestro de verbas
públicas do Município impetrante para o pagamento do precatório nº 2849/2015, até o julgamento final da presente ação mandamental.
Não havendo recurso, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

Desª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

Reclamação 0806397-76.2019.8.10.0000

Reclamante : WANDERSON MOREIRA SORES

Advogado : ANAILZA MENDES BORGES (OAB/MA 5085) e (OAB/MA 13.569-A), WANDERSON MOREIRA SOARES

(OAB/MA 10.960)

Reclamado : Turma Recursal Cível e Criminal de Balsas/MA

DECISÃO

Proceda-se à redistribuição da presente Reclamação a um dos membros da Seção Cível, nos termos do art.

9°- B, I, g, do RITJMA1.

Cumpra-se. Publique-se.

São Luís/MA, Data do Sistema.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

Relator

A3
1 Art. 9°-B Compete à Seção Cível:
I - processar e julgar:
[…]
g) reclamações destinadas a dirimir divergências entre acórdão prolatado por turma recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do
STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0807558-73.2019.8.10.0000

Relator: Desembargador Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Impetrante: Destilaria Caiman S/A.
Advogado: Dr. Pedro Américo Dias Vieira (OAB/MA 705)
Impetrado: Desembargador Raimundo José Barros de Sousa

EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À GRAVAÇÃO DOS DEBATES OCORRIDOS EM SESSÃO DE
JULGAMENTO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PRESIDENTE DA SESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM DO RELATOR. 1. Nos termos do RITJMA, a competência para autorizar o acesso de terceiros à gravação dos
debates ocorridos em sessão de julgamento é do presidente da sessão, e não do relator do recurso objeto do julgamento.
2. A teor do art. 6º § 3º da Lei n. 12.016/2009 considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato
impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, revelando-se incabível a segurança contra autoridade que não
tenha competência para corrigir a ilegalidade impugnada. 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Autoridade
Impetrada, a segurança deve ser denegada, com a extinção do feito sem julgamento de mérito.

RELATÓRIO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): Trata-se de Mandado de Segurança (MS) impetrado contra ato omissivo
atribuído ao Desembargador Raimundo José Barros de Sousa, que estaria se negando a autorizar o acesso da Impetrante ao áudio da sessão de
julgamento das Primeiras Câmaras Cíveis ocorrida em 2 de agosto de 2019 na qual foram julgados os Embargos de Declaração nº 24.403/2019.
O Impetrante argumenta que, contra o referido julgamento, opôs novos Embargos de Declaração (cadastrados sob o nº 27.306/2019) por meio
dos quais aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade. Afirma também que há divergência entre a redação contida no Acórdão que
julgou os ED’s nº 24.403/2019 e os debates ocorridos na respectiva sessão de julgamento, circunstância que justifica o direito da Impetrante de
acessar o áudio da sessão que “é prova cabal de nulidades e ilegalidades perpetradas no julgamento ocorrido no dia 2 de agosto de 2019”. Com
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esses fundamentos, pugna pela concessão da segurança, uma vez que a Autoridade Impetrada – relator do recurso – estaria, de forma abusiva,
retardando o acesso da Impetrante ao áudio da sessão.
É o relatório.
DECISÃO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): Dentre as competências atribuídas ao Relator pelo art. 259 do RITJMA não
está a de autorizar o acesso das partes ao áudio da sessão de julgamento.
Conforme se verificar do rol de atribuições previstas no aludido dispositivo do Regimento Interno, as competências da Autoridade Impetrada,
enquanto Relator, estão relacionadas à sua função principal de “preparador do feito” e de julgador “dos recursos e das causas originária”
(RITJA, art. 259 caput), motivo pelo qual as competências têm sempre natureza jurisdicional, o que per si exclui as de natureza meramente
administrativa, como a de autorizar o acesso ao áudio da sessão de julgamento.
No âmbito da sessão de julgamento dos processos, quem exerce as competências de natureza administrativa é o Presidente do órgão julgador que,
no caso, tratando-se do Presidente das Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas, tem a função, dentre outras, de “presidir as sessões”, “proclamar os
resultados dos julgados” e “exercer o poder de polícia” (RITJMA, art. 13). Não por outra razão é que o art. 278 do RITJMA estabelece, de
forma específica, que depende de prévio “consentimento do presidente da sessão” a autorização para que terceiros não vinculados ao Tribunal
façam “a gravação ou registro taquigráfico dos debates” .
Logo, se é o Presidente da sessão quem deve previamente autorizar a gravação, por decorrência lógica, é dele também a competência para
permitir que terceiros tenham acesso à gravação oficial realizada pelo Tribunal, como pretende a Impetrante, sendo evidente a incompetência da
Autoridade Impetrada arrolada na inicial para atender a pretensão deduzida neste mandamus, circunstância que impõe o indeferimento liminar da
ação em razão da ilegitimidade passiva ad causam.
Sobre o assunto, já decidiu o STJ: “A teor do art. 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o
ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, revelando-se incabível a segurança contra autoridade que não tenha competência
para corrigir a ilegalidade impugnada” (AgInt no MS 23.529/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria).
Ante o exposto, diante da ilegitimidade passiva ad causam da Autoridade Impetrada, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, denegando a
segurança, ex vi dos arts. 6° §5° e 10 da Lei 12.016/2009 c/c 485 VI do CPC.
Publique-se. Intime-se.

São Luís (MA), 30 de agosto de 2019
Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA

Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0807468-65.2019.8.10.0001 – PJE.

Impetrantes : Anderson Rodrigues Leônidas e outros.

Advogado : Neli Santana Brandão (OAB/MA 12.520).

Impetrada : Secretária de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP).

Rel. Substituto: Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto.

D E S P A C H O

Cuida-se de mandado de segurança preventivo com pedido liminar impetrado por Anderson Rodrigues Leônidas e outros em

face de ato da Secretária de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP), tida como autoridade coatora, visando a suspender os

efeitos do ato coator que determinou a retirada do percentual de 21,7% dos salários dos impetrantes, a fim de que seja imediatamente

restabelecido tal percentual, que se trata de verba alimentícia, e subsidia o sustento dos demandantes e de seus familiares.

Considerando que Compete às Câmaras Cíveis Reunidas processar e julgar mandados de segurança quando

autoridade apontada como coatora for Secretário de Estado, consoante o art. 11, I, “f”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado

do Maranhão1, redistribuam-se os autos perante as Câmaras Cíveis Reunidas, procedendo-se à baixa nos registros competentes.

Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, data do sistema.

Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

R E L A T O R
1Art. 11. Compete às Câmaras Cíveis Reunidas: (alterado pela Resolução nº17/12) I – processar e julgar: (…)f) mandados de segurança quando autoridade apontada como coatora for secretário de Estado, o
procurador-geral do Estado, o defensor público-geral ou conselheiro do Tribunal de Contas;

TRIBUNAL PLENO

HABEAS CORPUS Nº 0804340-37.2019.8.10.0000 - PJE.

Impetrante : Defensoria Pública Do Estado Do Maranhão

Defensor Público : Thyago Rodrigues Batista

Impetrado : Juízo Da Primeira Vara Da Comarca De Codó

Relator Substituto : Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto.
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D E S P A C H O

Considerando a matéria tratada nos autos, qual seja, criminal, e ainda, que não figura como parte nos presentes autos pessoa com prerrogativa de função, o

que justificaria a distribuição perante o Tribunal Pleno, determino o retorno dos autos ao setor de Distribuição para as providências cabíveis de redistribuição dos presentes à uma

das Câmaras Criminais deste Tribunal.

Cumpra-se.

São Luís, 29 de agosto de 2019.

Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto.

R E L A T O R

19ª PAUTA DE JULGAMENTO - PJe
TRIBUNAL PLENO

SERÃO JULGADOS PELO TRIBUNAL PLENO, QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS NOVE HORAS, OU NÃO SE
REALIZANDO, NAS QUARTAS-FEIRAS SUBSEQUENTES, OS SEGUINTES PROCESSOS ELETRÔNICOS:
1-MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0801191-33.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Impetrante: MARCELO TESTA BALDOCHI

Advogado: Bruno Guilherme da Silva Oliveira (OAB/MA 8064-A)

Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO

Litisconsorte passivo: ESTADO DO MARANHÃO

Procurador do
Estado:

Bruno Tomé Fonseca

Relator: Des. JOSÉ DE RIBAMAR FRÓZ SOBRINHO
___________________________

2-REFERENDO DE LIMINAR NA RECLAMAÇÃO N.º 0805191-76.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Reclamante: EVELISE CRESPO GONÇALVES MEISTER

Advogado: Washington da Conceição Frazão Costa Junior (OAB/MA 19133) e Nadir
Maria de Britto Antunes (OAB/MA 19885)

Reclamado: Des. MARCELO CARVALHO SILVA

Relator: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
___________________________

3-MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0804505-84.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS

Requerente: FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO
MARANHÃO - FAEMA

Advogados:
Antonio Pontes de Aguiar Filho (OAB/MA 11706), Émerson de Macêdo
Galvão (OAB/MA 12370), Antônio Nery da Silva Júnior (OAB/MA 7436) e
Marco Antônio Coelho Lara (OAB/MA 5429-A)

Requerido: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS

Interessada: CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DAS SELVAS

Advogado: Antonio Teixeira Resende (OAB/MA 4803-A)

Norma
impugnada:

Lei Municipal nº 079/2016, do Município de Bom Jesus das Selvas

Relatora: Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
___________________________

4- REFERENDO DE LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0806206-80.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Impetrante: SALETE TERESINHA GORGEN

Advogado: Dr. Layonan de Paula Miranda (OAB/MA N.º 13.463)

Impetrado: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA FILHO

Litisconsorte: José Antônio Gorgen

Advogados: Dr. Rafael Rodrigues Malachias (OAB/SP 167.024) e Dra. Débora Vallejo
Mariano (OAB/SP 186.168)

Relator: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
___________________________

5-AGRAVO NO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0805430-17.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS
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Agravantes:
ADENILSON PETRUCELLI, FRANCYS PAULINNE ANDRADE REIS,
THAIS FREIRE CARNEIRO, KAREN CHUNG GRESKOVIAK OLIVEIRA e
HELIANILDES SILVA FERREIRA

Advogado: Antonio Pacheco Guerreiro Neto (OAB/MA 6949)

Agravados:
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SECRETÁRIO DE
ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA e SECRETÁRIO DE ESTADO
DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Litisconsorte
passivo:

ESTADO DO MARANHÃO

Procurador do
Estado:

Gustavo Cesário Saboia de Almada Lima

Relatora: Des. TYRONE JOSÉ SILVA
___________________________

6-MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0804088-68.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Impetrante: LIORNE BRANCO DE ALMEIDA JUNIOR

Advogado: Rodrigo Vieira Silveira (OAB/MA 12973)

Impetrado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

Advogados: Luís Guilherme Ramos Siqueira (OAB/MA 6729) e Fernando Sávio
Andrade Lima (OAB/MA 7676)

Litisconsorte
passivo:

ESTADO DO MARANHÃO

Procuradora do
Estado:

Amanda Pinto Neves

Relator: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
___________________________

7- CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N.º 0804579-41.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Suscitante: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Suscitada: Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES

Relator: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
___________________________

8- CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N.º 0805369-25.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Suscitante: Desa. ÂNGELA MARIA MORAES SALAZAR

Suscitada: Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES

Relator: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
___________________________

9-MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0804655-36.2017.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Impetrante: PEDRO ROBERTO MEIRELES LOPES

Advogados: Arlindo Barbosa Nascimento Júnior (OAB/MA 7787) e Clara Fernandes
de Queiroz Varão (OAB/MA 10157)

1º Impetrado:
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA
OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE
REGISTROS DO ESTADO DO MARANHÃO

2º Impetrado: INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL - IESES

1º Litisconsorte
passivo:

ESTADO DO MARANHÃO

Procurador: Arthur Régis Frota Carneiro Araújo

2º Litisconsorte
passivo:

ANAMARIA ADERALDO LOBO e LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA
DE ARRUDA

Advogados:
Vitor Lima de Arruda (OAB/MT 16198), Érico Lima Arruda (OAB/MT
23885), Fabiano Zanella Duarte (OAB/DF 24563) e Christiani Gonçalves
Versiani (OAB/MA 7278)

Relator
Originário:

Des. ANTÔNIO GUERREIRO JÚNIOR
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Relator
Substituto:

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
10-MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0807257-63.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Impetrante: KERCYA ANDREA RIBEIRO SANTOS NUNES

Advogado: Jorge Luiz Prazeres Muniz (OAB/MA 8930)

Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Litisconsorte passivo: ESTADO DO MARANHÃO

Procurador: Mateus Silva Lima

Relator: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
___________________________

11-MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0802185-61.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Impetrante: RONY REIS BASTOS

Advogado: Frederich Marx Soares Costa (OAB/MA 9575)

Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Relatora: Desa. NELMA SARNEY COSTA
___________________________

12-MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0803130-48.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Impetrante: PAULO SÉRGIO CASSIANO

Advogados: Aluizio Moreira Lima Silva (OAB/MA 7899) e Natasha Costa Sales
(OAB/MA 17709)

Impetrado: CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Litisconsorte
passivo:

ESTADO DO MARANHÃO

Procurador: Arthur Régis Frota Carneiro Araújo

Relatora: Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________

13-AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0802355-67.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Agravante: GERMANO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado: Germano César de Oliveira Cardoso (OAB/DF 28493)

Agravado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

Advogados: Fernando Sávio Andrade de Lima (OAB/MA 7676) e Luís Guilherme Ramos
Siqueira (OAB/MA 6729)

Relatora: Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
___________________________

14- AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR N.º 0810113-97.2018.8.10.0000
Agravante: GEORGE LUIZ SANTOS

Advogados: Adolfo Silva Fonseca (OAB/MA 8372), Guilherme Victor Araujo Tavares da
Silva (OAB/MA 16376), Layane Dias Santos (OAB/MA15254) e Outros

Agravada: CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ/MA

Advogado: Sebastião da Costa Sampaio Neto (OAB/MA 3792)

Relator: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
___________________________

15- AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR N.º 0804310-02.2019.8.10.0000
Agravante: JOSIBELIANO CHAGAS FARIAS

Advogado: Nádia Lice Carvalho Martins Silva Renovato (OAB/MA
10680)

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

Subprocurador-Geral de
Justiça:

Francisco das Chagas Barros de Sousa

Relator: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
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___________________________
16- AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA N.º 0810497-60.2018.8.10.0000
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

Subprocurador-Geral de Justiça: Francisco das Chagas Barros de Sousa

Agravado: ESTADO DO MARANHÃO

Procurador: Adriano Cavalcanti (OAB/MA 8097)

Relator: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
___________________________

17- AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR N.º 0803261-23.2019.8.10.0000

Agravantes:

PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA.;
PROAGRO AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA – EPP; PEREIRA, PEREIRA &
CLIMACO LTDA – EPP; MAR PEREIRA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA.;
LIMEIRA & LIMEIRA LTDA – ME e OUTRAS

Advogados: Felipe José Aguiar Lima (OAB/MA 13240) e Antônio Edivaldo Santos Aguiar
(OAB/MA 5455)

Agravado: ESTADO DO MARANHÃO

Procurador: Adriano Cavalcanti (OAB/MA 8097)

Relator: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
___________________________

18- AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0804369-87.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Agravante: SUZY-ANEE ELEN DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado: Thiago Brhanner Garcês Costa (OAB/MA 8546), Roosevelt Figueira de Mello
Júnior (OAB/MA 9159) e Outros

Agravado: ESTADO DO MARANHÃO

Procurador: Gustavo Cesário Sabóia de Almada Lima (OAB/MA 7507-A)

Relator: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
___________________________

19- INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N.º 0801536-96.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Suscitante: MAYARA RUBHIA SOARES ASSUNÇÃO CAMPOS

Advogado: Rômulo Sauáia Marão (OAB/MA 7940)

Suscitado: BANCO DAYCOVAL S/A

Relator: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
___________________________

20- MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0803107-39.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Impetrante: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Advogados: Ériko José Domingues da Silva Ribeiro (OAB/MA 4835) e Outros

Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Relator: Des. JOÃO SANTANA SOUSA
___________________________

21- MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0820812-18.2016.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Impetrante: RAFAEL BRUNO DA SILVA PINHEIRO CORREA

Advogados: Rafael Bruno da Silva Pinheiro Corrêa (OAB/MA 10912) e Vanessa da Silva
Pinheiro Correa (OAB/MA 15986)

Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Agravado: ESTADO DO MARANHÃO

Procurador: Sérgio Tavares

Relator: Des. JOÃO SANTANA SOUSA
___________________________

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", em São Luís, 02 de setembro de 2019.
MÁRIO LOBÃO CARVALHO

Diretor-Geral
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19ª PAUTA DE JULGAMENTO
TRIBUNAL PLENO

SERÃO JULGADOS PELO TRIBUNAL PLENO, QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS NOVE HORAS, OU NÃO SE
REALIZANDO, NAS QUARTAS-FEIRAS SUBSEQUENTES, OS SEGUINTES PROCESSOS FÍSICOS:
1-PROCESSO CRIMINAL | Processo Especial | Processo Especial de Leis Esparsas | Crimes de Imprensa NÚMERO
PROCESSO N.º 0002418-28.2018.8.10.0000 PROTOCOLO N.º 035309 / 2018 - SÃO LUÍS
Querelante: JOAQUIM DA SILVA FILHO

Advogados: Joaquim da Silva Filho Segundo (OAB/PI 8695) e Sidney Filho Nunes Rocha
(OAB/MA 5746)

Querelado: ALBERT LAGES MENDES - PROMOTOR DE JUSTIÇA

Advogados:
José Cavalcante de Alencar Junior (OAB/MA 5980), André Crescenti Abdalla
Saad Helal (OAB/MA 19141-A) e Fiama Corrêa dos Santos Pereira (OAB/MA
19469)

Relator: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
___________________________

2-QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA NO PROCESSO CRIMINAL | Procedimento Comum | Ação Penal - Procedimento
Ordinário NÚMERO PROCESSO N.º 0000619-59.2009.8.10.0098 PROTOCOLO N.º 009500 / 2017 - MATÕES
Denunciante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO

Promotora de
Justiça:

Patricia Fernandes Gomes Costa Ferreira

1º Denunciado: EDVANILSON COUTINHO SILVA

Advogados:
Antonio Mário Bayma Pereira Júnior (OAB/MA 9502-A), Amanda Gláucia
Chaves Mesquita (OAB/MA 14711) e Francisco Almeida Lima Neto
(OAB/MA 18233)

2º Denunciado: FERDINANDO ARAUJO COUTINHO

Advogado: Aldenor Cunha Rebouças Júnior (OAB/MA 6755)

Relator: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
___________________________

3-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0001858-38.2008.8.10.0000 PROTOCOLO N.º 014171/2019, NA RECLAMAÇÃO CÍVEL .º 1858/2008 – SÃO LUÍS

Embargante: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES DA COHAB/MA -
RECREHAB

Advogados: Dr. Pedro Eduardo Ribeiro de Carvalho (OAB/MA 7551) e Dr. Athos
Barbosa Lima (OAB/MA 7696)

1ª
Embargada:

GOEMA – GRANDE ORIENTE DO MARANHÃO

Procuradores: Dr. Evandro da Silva Brandão (OAB/MA 6034) e Dr. Paulo Helder
Guimarães Oliveira (OAB/MA 4958)

2ª Embargada EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS S/A - EMARHP

Advogado: Dr. Sérgio Geraldo Maciel Pires (OAB/MA 4116)

3º
Embargado:

ESTADO DO MARANHÃO

Procurador: Dr. Gabriel Meira Nóbrega de Lima

4ª
Embargada:

JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
___________________________

4-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Mandado de Segurança Cível
NÚMERO PROCESSO N.º 0007562-51.2016.8.10.0000 PROTOCOLO N.º 040505 / 2016 - SÃO LUÍS
Impetrante: ANDRÉ SANTOS DOURADO

Advogados:

Carlos Sérgio de Carvalho Barros (OAB/MA 4947), Eveline Silva Nunes
(OAB/MA 5332), Sócrates José Niclevisk (OAB/MA 11138), Bertoldo Klinger
Barros Rego Neto (OAB/MA 11909) e Benno Cesar Nogueira de Caldas
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(OAB/MA 15183)

Impetrado:
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO
CONSELHEIRO JOÃO JORGE JINKINGS PAVÃO e CONSELHEIRO
SUBSTITUTO OSMÁRIO FREIRE GUIMARÃES

Advogado: Luís Guilherme Ramos Siqueira (OAB/MA 6729) 7676 e Fernando Sávio
Andrade de Lima (OAB/MA 7676)

Relatora: Desa.: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
___________________________

5-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Mandado de Segurança Cível
NÚMERO PROCESSO N.º 0002180-77.2016.8.10.0000 PROTOCOLO N.º 013350 / 2016 - SÃO LUÍS
Impetrante: ADALBERTO PEREIRA COSTA

Advogados: Hilberth Carlos Pinheiro Lobo (OAB/MA 13868), Adrielle Ferreira Bastos
(OAB/MA 13660) e Christian Silva de Brito (OAB/MA 16919)

Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO

Litisconsorte
passivo:

ESTADO DO MARANHÃO

Procurador do
Estado:

Marcelo Apolo V

Relator: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
___________________________

6-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Agravo Regimental Criminal NÚMERO PROCESSO N.º 0000912-17.2018.8.10.0000
PROTOCOLO N.º 013875 / 2019 – SÃO LUÍS
Agravante: SIMONE FERNANDES LIMA

Advogado: Samir Santos Pereira de Amorim (OAB/MA 11305)

Agravado: SEGREDO DE JUSTIÇA/SIGILOSO

Advogados: Sidney Filho Nunes Rocha (OAB/MA 5746) e Outros

Relator: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
___________________________

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", em São Luís, 02 de setembro de 2019.
MÁRIO LOBÃO CARVALHO

Diretor-Geral

ESMAM
DECDIAR-ESMAM - 572019
( relativo ao Processo 353732019 )
Código de validação: 5DEF9F27FE

Setor Requerente: Secretaria-Geral da ESMAM
Interessada: DOUGLAS DE MELO MARTINS
Assunto: Concessão de diárias e emissão de passagens aéreas

DECISÃO – ESMAM
Compulsando os autos, verifico equívoco nos valores das diárias constantes da DECDIAR-ESMAM – 562019, razão pela qual

retifico seus termos para deferir a concessão e autorizar o pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, no valor de R$ 1.651,00 (mil,
seiscentos e cinquenta e um reais), deduzido o auxílio-alimentação, acrescidos de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), referente
ao adicional de deslocamento, em favor do magistrado Douglas de Melo Martins, representante da Esmam no 1º ENCONTRO
NACIONAL DE TUTORES – DIRETRIZES ENFAM, que será realizado em Brasília – DF, nos dias 12 e 13 de setembro do corrente
ano

À Diretoria-Geral do TJ para análise e deliberação quanto ao pedido de emissão de passagens em favor do magistrado.
Após, à Diretoria Financeira do TJ para providências quanto ao pagamento das diárias, servindo esta decisão como portaria.
Por fim, à Secretaria-Geral da Esmam para juntar comprovação de deslocamento/participação do magistrado.
São Luís, 28 de agosto de 2019.

Desembargador JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
Matrícula 140558

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/08/2019 10:35 (JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO)
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - TJMA, no uso de suas atribuições, e em
cumprimento às determinações contidas no art. 26 da Lei nº 8.666/93,

RATIFICA a inexigibilidade de licitação em favor de ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, CPF nº 495.657.373-15, no valor total deR$
8.256,48 (oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito), acrescidos da cota patronal no percentual de 20% (vinte
por cento) no valor de R$ 1.651,30 (mil seiscentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), com base no artigo 25, inciso II, c/c
art. 13, inciso VIda Lei nº 8.666/93, para ministrar o curso INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO, a ser realizado em São
Luís-MA, no período de 18a20de setembrode 2019, com carga horária de 24(vinte e quatro) horas/aula, conforme documentos e
Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência, constantes no Processo Administrativo nº 343622019.
À Divisão de Contratos e Convênios, para publicação da presente ratificação, nos termos do art. 26 da Lei nº 8666/93, para que
produza seus efeitos legais.

São Luís/MA, 21 de agosto de 2019.

Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 16519

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 22/08/2019 09:57 (JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS)

Corregedoria Geral da Justiça

Divisão de Expedição de Atos e Registros

PORTARIA-CGJ - 38522019
( relativo ao Processo 360812019 )
Código de validação: 03F7D15FAD

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o Art. 1º da

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

R E S O L V E

CONCEDER ao Juiz de Direito FLÁVIO FERNANDES GURGEL PINHEIRO, titular da Comarca de Governador Nunes Freire, matrícula

nº 191379, 05 (cinco) dias de afastamento em decorrência de compensação pelo exercício do plantão judicial realizado no ano de 2019, no período

de 28/10/2019 a 01/11/2019.

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

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 14:58 (MARCELO CARVALHO SILVA)

PORTARIA-CGJ - 38532019
( relativo ao Processo 360862019 )
Código de validação: 1F79A6431D

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as determinações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, indicadas nos Processos nº 0003960-61.2018.2.00.0000,

0003957-09.2018.2.00.0000, 0003961-46.2018.2.00.0000, 0003965-83.2018.2.00.0000, 0003973.60.2018.2.00.0000,

003982-22.2018.2.00.0000,

CONSIDERANDO a alta taxa de congestionamento processual em várias unidades judiciárias integrantes da Comarca da Ilha de São

Luís,

CONSIDERANDO a criação, no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, nos termos do Provimento nº 20/2018, do

Núcleo de Apoio às Unidades Judiciais – NAUJ, cujo objetivo é implementar ações de apoio e de orientação às unidades judiciais da

justiça de 1º grau,
R E S O L V E
DESIGNAR os Juízes de Direito abaixo relacionados para participarem de Mutirão Processual, a ser realizado na 1ª Vara Cível do
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Termo Judiciário de São Luís e na 2ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, ambas da Comarca da Ilha de São Luís, no

período de 02/09/2019 a 06/09/2019, ficando, ademais, vinculados ao julgamento de eventuais embargos de declaração interpostos em face de suas

decisões.

MAGISTRADO MATRÍCULA COMARCA

JOSANE ARAÚJO FARIAS
BRAGA

114942 COORDENADORA NAUJ

SUELY DE OLIVEIRA SANTOS
FEITOSA

60103 AUXILIAR DE ENTRÂNCIA
FINAL

SARA FERNANDA GAMA 60111 AUXILIAR DE ENTRÂNCIA
FINAL

FRANCISCO FERREIRA DE
LIMA

93690 AUXILIAR DE ENTRÂNCIA
FINAL

MILVAN GEDEON GOMES 93724 AUXILIAR DE ENTRÂNCIA
FINAL

NIVANA PEREIRA GUIMARÃES 193334 JUÍZA SUBSTITUTA

KALINA ALENCAR CUNHA
FEITOSA

193359 JUÍZA SUBSTITUTA

AZARIAS CAVALCANTE
ALENCAR

193318 JUIZ SUBSTITUTO

DIEGO DUARTE LEMOS 193375 JUIZ SUBSTITUTO

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

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 14:59 (MARCELO CARVALHO SILVA)

PORTARIA-CGJ - 38542019
Código de validação: C06697C521

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e considerando o

Provimento nº 3/2018,
R E S O L V E
DESIGNAR o Juiz de Direito DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, titular da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu, matrícula nº

144220, para responder cumulativamente pela 1ª Vara da mesma Comarca, durante o afastamento do Juiz de Direito RAPHAEL LEITE GUEDES,

no período de 02/09/2019 a 06/09/2019.

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

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 18:48 (MARCELO CARVALHO SILVA)

PORTARIA-CGJ - 38552019
( relativo ao Processo 296982019 )
Código de validação: 921A851895

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

CONCEDER aos Juízes de Direito, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias de afastamento para elaboração do trabalho de conclusão do

Curso de Mestrado em Garantismo e Processo Penal, promovido pela Universidade de Girona e Instituto de Direito e História – IDH.

MAGISTRADO MATRÍCULA COMARCA/VARA

02/09/2019 a 01/10/2019

Bruno Chaves de Oliveira 188862 Anajatuba

Glender Malheiros Guimarães 144097 1ª Vara de João Lisboa

Rômulo Lago e Cruz 146472 1ª Vara de Vitorino Freire

Lewman de Moura Silva 060038 1ª Vara de Paço do Lumiar
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03/10/2019 a 01/11/2019

Carlos Alberto Matos Brito 182956 Penalva

Luiz Emilio Braúna Bittencourt
Júnior

183079 Arari

João Vinicius Aguiar dos Santos 188854 Monção

Marcela Santana Lobo 144071 3ª Vara Criminal de
Caxias

Iran Kurban Filho 144105 2ª Vara de Barra do Corda

Teresa Cristina de Carvalho Pereira
Mendes

051417 1ª Vara Criminal de São
José de Ribamar

Rosângela Santos Prazeres
Macieira

051425 Auxiliar de Entrância Final

Lorena de Sales Rodrigues Brandão 058503 Auxiliar de Entrância Final

04/11/2019 a 03/12/2019

Clênio Lima Corrêa 144055 1ª Vara de São Domingos
do Maranhão

Alessandra Costa Arcangeli 060152 Auxiliar de Entrância Final

Suely de Oliveira Santos
Feitosa

060103 Auxiliar de Entrância Final

02/12/2019 a 31/12/2019

Bruno Nayro de Andrade Miranda 182949 1ª Vara de Estreito

Osmar Gomes dos Santos 051250 1ª Vara do Tribunal do
Júri de São Luís

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

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 18:50 (MARCELO CARVALHO SILVA)

PORTARIA-CGJ - 38562019
( relativo ao Processo 354232019 )
Código de validação: DFB5A83AA9

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando

o Provimento nº 3/2018,
R E S O L V E

DESIGNAR o Juiz de Direito PEDRO HENRIQUE HOLANDA PASCOAL, titular do Juizado Especial Cível e Criminal da

Comarca de Balsas, matrícula nº 114975, para presidir os autos do Processo nº 471-26.2016.8.10.0026, tramitando na 2ª Vara da mesma

Comarca, em razão da suspeição do Juiz de Direito TONNY CARVALHO ARAUJO LUZ.

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

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de agosto de

2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 18:48 (MARCELO CARVALHO SILVA)

PORTARIA-CGJ - 38572019
( relativo ao Processo 359552019 )
Código de validação: E1C69B2032

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
DESIGNAR a Juíza de Direito KARINY REIS BOGÉA SANTOS, titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa

Inês, matrícula nº 095638, atualmente à disposição desta Corregedoria, para celebrar o casamento dos nubentes PETRUCIO

CRAVEIRO DE ALBUQUERQUE FILHO e LAISSA CUNHA FONTENELLE, a ser realizado no dia 20/09/2019, sexta-feira, às 20:00hs, no
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Structura Buffet, localizado na Rua do Aririzal, Cohama, nesta capital, tramitando o processo de habilitação no Cartório da 1ª Zona de Registro Civil –

Centro, São Luís – MA.

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

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 18:51 (MARCELO CARVALHO SILVA)

PORTARIA-CGJ - 38582019
Código de validação: 9E25CEB746

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e considerando o

Provimento nº 3/2018,
R E S O L V E
DESIGNAR a Juíza de Direito MANUELLA VIANA DOS SANTOS FARIA RIBEIRO, titular da 2ª Vara da Comarca de João Lisboa,

matrícula nº 093765, para responder cumulativamente pela 1ª Vara da mesma Comarca, durante o afastamento do Juiz de Direito GLENDER

MALHEIROS GUIMARÃES, no período de 02/09/2019 a 01/10/2019.

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

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 18:56 (MARCELO CARVALHO SILVA)

PORTARIA-CGJ - 38592019
( relativo ao Processo 360142019 )
Código de validação: 964675C0AA

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

CONCEDER ao Juiz de Direito MARCO ANTÔNIO NETTO TEIXEIRA, titular da 5ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de

São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, matrícula nº 036780, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 30/08/2019 a

02/09/2019.

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

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 18:56 (MARCELO CARVALHO SILVA)

PORTARIA-CGJ - 38602019
( relativo ao Processo 361312019 )
Código de validação: 809C50FADD

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

MALHEIROS GUIMARÃES, titular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa, matrícula nº 144097, marcados para o período de 02/09/2019 a

31/10/2019, para serem gozados em data oportuna.

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

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 18:57 (MARCELO CARVALHO SILVA)
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PORTARIA-CGJ - 38612019
( relativo ao Processo 360772019 )
Código de validação: 66B75AD811

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o Art. 8º

do Provimento nº 3/2018,

CONSIDERANDO que, em visita técnica realizada à Comarca de Parnarama, o Corregedor-Geral da Justiça avaliou como

preocupante supostas ameaças e retaliações que a Juíza titular, Dra. Sheila Silva Cunha, estaria sofrendo em razão do exercício de

suas funções;

CONSIDERANDO a superveniente declaração de suspeição, por motivo de foro íntimo, da Juíza titular da Comarca de Parnarama,

Dra. Sheila Silva Cunha, em todos os processos em que figure como parte Raimundo Silva Rodrigues da Silveira;

CONSIDERANDO a necessidade de evitar sobrecarga de trabalho a juízes que estão respondendo por processos em comarcas

diversas;
R E S O L V E
DESIGNAR o Juiz de Direito WELITON SOUSA CARVALHO, titular da Vara Fazenda Pública da Comarca de Timon, matrícula nº

051102, para presidir os autos do processo nº 0800972-93.2019.8.10.0105, em que figura como parte Raimundo Silva Rodrigues da Silveira,

tramitando na Comarca de Parnarama, em razão da suspeição da Juíza de Direito SHEILA SILVA CUNHA.

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

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 19:03 (MARCELO CARVALHO SILVA)

PORTARIA-CGJ - 38622019
Código de validação: BEE65F2D6B

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e considerando o

Provimento nº 3/2018,
R E S O L V E
DESIGNAR a Juíza de Direito CRISTIANA DE SOUSA FERRAZ LEITE, auxiliar de entrância final, matrícula nº 026120, para responder

cumulativamente pela 5ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, durante a licença para

tratamento de saúde do Juiz de Direito MARCO ANTÔNIO NETTO TEIXEIRA, no período de 30/08/2019 a 02/09/2019.

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

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 19:03 (MARCELO CARVALHO SILVA)

Núcleo de Apoio às Unidades Judiciais

PROCESSO Nº 0018391-25.2015.8.10.0001 (197812015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | HABEAS DATA

IMPETRANTE: GARDENIA RAMOS CAVALCANTE e IND DE CONFECÇÕES SUDENVESTE SA e ORLEANS RAMOS
CAVALCANTE
ADVOGADO: ALEX AGUIAR DA COSTA ( OAB 9375-MA ) e ALEX AGUIAR DA COSTA ( OAB 9375-MA ) e ALEX AGUIAR DA
COSTA ( OAB 9375-MA )

IMPETRADO: GESTOR DA CELULA DE GESTAO DA ACAO FISCAL DA GERENCIA DA RECEITA ESTADUAL

Processo n.º 18391-25.2015.0.10.0001Habeas DataImpetrante: GARDENIA RAMOS CAVALCANTE, ORLEANS RAMOS
CAVALCANTE e INDÚSTRIA DE CONVECÇÕES SUDENVESTE S.A.Impetrado: GESTOR DA CÉDULA DE GESTÃO DA AÇÃO
FISCAL DA GERÊNCIA DA RECEITA ESTADUALDECISÃOCompulsando detidamente os autos nesta data, verifica-se que, em
análise da inicial, o M.M. Juiz determinou a sua emenda para que a parte autora comprovasse a mora administrativa, conforme
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despacho de fls. 33, o que foi cumprida conforme petição de fls. 36 e documento que lhe segue.No entanto, em vez de se proferir o
despacho inicial, equivocadamente, foi determinada vistas dos autos ao membro do Ministério Público (fls. 39), que se manifestou
pela certificação da apresentação das informações pelo impetrado, conforme fls. 43/44. Dessa forma, chamo o feito à ordem para
receber a petição inicial e determinar a notificação do impetrado para tomar conhecimento do conteúdo da petição, mediante
entrega da segunda via, com as cópias dos documentos, e preste as informações que julgar necessárias, no prazo de dez
dias.Sem prejuízo da providência supra, dado o decurso do tempo, intime-se a parte autora para manifestar interesse no feito, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.Notifique-se. Intime-se.São Luís (MA), 27 de agosto de 2019.Gisa Fernanda Nery
Mendonça BenícioJuíza de Direito, respondendo PORTARIA-CGJ - 37492019 Resp: 173294

PROCESSO Nº 0033116-53.2014.8.10.0001 (358262014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

CONSIGNANTE: MOCELIN EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA e PAULO ROBERTO
MOCELIN
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ EWERTON RAMOS NETO ( OAB 13653-MA ) e WALNEY ABREU OLIVEIRA ( OAB 4378-MA ) e
WALNEY ABREU OLIVEIRA ( OAB 4378-MA )

CONSIGNADO: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO: NADJA CRISTIANNE MELO COSTA ( PROCURADORA DO MUNICÍPIO)

Processo n.º 33116-53.2014.0.10.0001Ação de Consignação em PagamentoRequerente: MOCELIN EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS TDA. e PAULO ROBERTO MOCELINRequerido: MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍSDECISÃOApresentadas contestação e réplica, passo a saneamento do feito.Preliminares: Não há preliminares a serem
analisadas.Pontos Controvertidos: A legalidade da revisão do valor venal do imóvel dos requeridos, para fins da cobrança do
Imposto Predial Territorial Urbano no ano de 2014.Pontos Incontroversos: O aumento do valor venal do imóvel do autor junto ao
cadastro imobiliário do requerido.Questões de direito relevantes: As relacionadas ao direito administrativo e direito
tributário.Produção probatória: foi requerido pelas partes todos os meios de provas admitidas em juízo. Entretanto, por se tratar de
revisão do valor venal de imóvel para fins de lançamento de imposto municipal, entendo cabível a prova documental, consistente
na juntada aos autos de cópia do procedimento administrativo de recadastramento do imóvel do autor e revisão da avaliação de
seu valor venal, bem como de cópia da legislação pertinente, inclusive da Lei Municipal n.º 5.824/2013 e o Código Tributário
Municipal, vigente na época do lançamento.Ante o exposto, DECLARO SANEADO O PROCESSO nos termos acima descritos.
Havendo a necessidade de produção de prova documental, determino a intimação do Município de São Luís, para juntar aos autos
os documentos acima mencionados, bem como outros que entender pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
presunção de veracidade da ilegalidade do lançamento efetivado.Considerando que o valor do IPTU do ano de 2013 foi no
montante de R$ 55.900,64 (cinquenta e cinco mil e novecentos reais e sessenta e quatro centavos), conforme fls. 24/39, e que o
valor depositado pelo autor foi de R$ 50.641,38 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), de
acordo com o comprovante de fls. 56, determino, também a intimação do requerente para que complemente o valor devido a título
de IPTU 2014, atualizado IPC, tendo por base o termo inicial de janeiro de 2014 e final de outubro de 2014, no valor
correspondente a R$ 8.081,30 (oito mil e oitenta e um reais e trinta centavos), sob pena de deserção.Expirado o prazo, voltem os
autos imediatamente conclusos para sentença.Publique-se. Intime-se.São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.Gisa Fernanda Nery
Mendonça BenícioJuíza de Direito, respondendo PORTARIA-CGJ - 37492019 Resp: 173294

PROCESSO Nº 0001936-82.2015.8.10.0001 (21152015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARCIO NUNES VILAS BOAS
ADVOGADO: IONARA PINHEIRO BISPO ( OAB 6108A-MA )

REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS

SENTENÇATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A PROMOÇÕES C/C PEDIDO DE
LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E PAGAMENTO DE RETROATIVO ajuizada por MÁRCIO NUNES VILAS BOAS em face do
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pelos argumentos que abaixo passo a delinear.Aduz que faz parte da Corporação da Guarda Municipal
de São Luís - MA, concursado, cujo ato de nomeação ocorrerá em 07/08/2007, contudo, mesmo passado quase oito anos de
efetivo exercício, não fora promovido, embora a lei municipal estabeleça interstício de três anos para tanto. Sustentou que a inércia
da administração pública em lhe promover, vem causando graves prejuízos financeiros.Ao final requer: 1) sentença constitutiva de
direito material no sentido de declarar que o postulante seja promovido à Guarda Municipal Classe Distinta A, de acordo com os
parâmetros legais aqui estabelecidos, com as repercussões financeiras advinda da promoção vindicada; 2) concessão de liminar
inaudita altera parte, sendo reconhecido, a priori, ao postulante a condução, pela promoção de Guarda Municipal Classe Distinta A
e a partir dela deverão participar do processo vindouro; 3) condenação do requerido no pagamento retroativo das promoções
havidas, respeitando-se a limitação imposta pela prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser monetariamente atualizados até
o trânsito em julgado do feito.Decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada às fls. 58-v. Apesar de regularmente citado o réu
não apresentou contestação, conforme certidão de fl. 63.Feito concluso para julgamento. É O RELATÓRIO. DECIDO. A causa é de
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direito e de fato, contudo, está madura para decisão, tendo em vista que todas as provas necessárias para um completo
discernimento das alegações das partes estão nos autos, sendo despicienda a instrução probatória, o que, aliás, não foi requerido
por ambas. Assim, deve-se preceder ao julgamento antecipado da lide conforme determina o inc. I do art. 330 do CPC.Não custa
lembrar que, no Estado Democrático de Direito somente pode-se agir em obediência a lei, logo, forçoso se faz coibir ilegalidades e
arbitrariedades, principalmente, quando há os atos praticados pela Administração Pública prescritos em lei, de como deve agir ou
decidir, deste modo a mens legis só estará satisfeita com o fiel cumprimento assinalado deste comando normativo.Como se sabe,
esses atos decorrem do exercício de uma atividade vinculada ou, como prefere boa parte dos autores, do desempenho do poder
vinculado, em cuja prática a Administração não tem qualquer margem de liberdade.Por isso mesmo se diz que, diante do poder
vinculado, o administrado tem um direito subjetivo de exigir da autoridade a adição de determinado ato, sob pena de não o
fazendo, sujeitar-se à correção judicial.Na esteira desse entendimento, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas quando afirmam
que é permitido ao Judiciário intervir, tão-somente, nos casos em que houver manifesta atuação do agente administrativo fora dos
limites legais, consolidando a legitimidade do Controle de Legalidade pela atuação jurisdicional."A razão é simples, se o juiz se
atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador". (FILHO, José
dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 15ª. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 42) Como se extrai dos
preceitos legais acima transladados, a promoção é direito dos servidores públicos, no caso, Guardas Municipais que
comprovadamente estão a mais de oito anos sem as promoções devidas.Ressalto sem sobra de dúvidas que a promoção de
servidores é um ato administrativo discricionário e como tal, sobressai-se certa margem de discricionariedade do executor,
franqueando-se a possibilidade de valorar subjetivamente a conveniência e oportunidade da realização do ato. Portanto, nessa
espécie, é a própria lei que confere ao agente público uma margem para escolha da solução que melhor atenda os interesses
públicos em jogo.Portanto, a discricionariedade é a faculdade que adquire a Administração para assegurar em forma eficaz os
meios realizadores do fim a que se propõe o Poder Público. Todavia, discricionariedade não implica em absoluta emancipação do
agente aos parâmetros legais e constitucionais, sob pena de ser confundida com arbitrariedade. Desse modo, conclui-se que a
discricionariedade é liberdade de agir dentro dos limites legais, sendo arbitrário qualquer ato ou ação fora ou excedente da lei, com
abuso ou desvio de poder. O ato discricionário, quando se atém aos critérios legais, é legítimo e válido, já o ato arbitrário é sempre
ilegítimo e inválido, nulo, portanto.Dessa forma, no caso em tela, por estar agindo a Administração Pública com abuso em ato
primordialmente discricionário, uma vez que há mais de oito anos não realiza a adequada promoção da parte autora, entendo
devida a intervenção do Poder Judiciário visando sanar e reparar este abuso.Assim sendo, o espectro do controle judicial dos atos
administrativos se dá em prol do controle da constitucionalidade dos atos administrativos, ou seja, o Poder Judiciário, além de
proceder análise sobre o aspecto da legalidade do ato administrativo, verificando sua conformidade com as regras jurídicas,
deverá, outrossim, perscrutar sobre a juridicidade desse mesmo ato, analisando sua conformação com os princípios relativos à
administração pública estatuídos na Lei Fundamental.Dessa forma, a conjugação dos princípios da separação dos poderes e da
inafastabilidade da tutela jurisdicional exige uma aferição pelo Poder Judiciário acerca da legalidade de juridicidade do ato
administrativo. Com isso, não pairam dúvidas que a competência, constitucionalmente assegurada ao Poder Judiciário de coibir ou
desfazer atos abusivos ou praticados com desvio de poder. Porém, essa assertiva não conduz à conclusão de que os atos
administrativos, especialmente os não vinculados, possam ser revisados sem limites. Portanto, tratando-se de ato discricionário, as
razões sobre a ocasião de praticá-lo e sua utilidade, referindo-se ao mérito do ato, são de competência exclusiva da autoridade
administrativa.Contudo, no caso em tela, o que se vê é um abuso perpetrado pela Administração Pública, já que esta permanece
inerte no que se refere a promoção da parte autora, o que por si só, legitima a intervenção Judicial no caso em tela.De igual modo
já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MILITAR - SARGENTO
DO QUADRO COMPLEMENTAR DA AERONÁUTICA - INGRESSO E PROMOÇÃO NO QUADRO REGULAR DO CORPO DE
PESSOAL GRADUADO - ESTÁGIO PROBATÓRIO NÃO CONVOCADO - CONDIÇÃO "SINE QUA NON" - APLICAÇÃO DO ART.
49 DO DECRETO Nº 68.951/71 - RECURSO ESPECIAL - LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE - MORALIDADE PÚBLICA,
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A discricionariedade atribuída ao Administrador deve ser usada com parcimônia e
de acordo com os princípios da moralidade pública, da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de desvirtuamento. 2. As
razões para a não convocação de estágio probatório, que é condição indispensável ao acesso dos terceiros sargentos do quadro
complementar da Aeronáutica ao quadro regular, devem ser aptas a demonstrar o interesse público. 3. Decisões desse quilate não
podem ser imotivadas. Mesmo o ato decorrente do exercício do poder discricionário do administrador deve ser fundamentado, sob
pena de invalidade. 4. A diferença entre atos oriundos do poder vinculado e do poder discricionário está na possibilidade de
escolha, inobstante, ambos tenham de ser fundamentados. O que é discricionário é o poder do administrador. O ato administrativo
é sempre vinculado, sob pena de invalidade. 5. Recurso conhecido e provido. (RESP 199500599678, Relator: Anselmo Santiago)In
casu, não há outra forma de reparar integralmente o dano causado pelo réu à parte autora, razão pela qual entendo que se deve
retificar o posto da parte autora na carreira de Guarda Municipal, ante a afronta da Administração Pública aos princípios da
moralidade, razoabilidade e proporcionalidade. Ressalto ainda que embora a lei 5.509/2011 tenha alterado a nomenclatura dos
cargos da carreira dos guardas municipais, tal lei não se aplica à parte autora, pois esta possui direito adquirido de ser regida pela
legislação em vigor na época em que adquiriu o direito de ser promovida ao cargo de Guarda Municipal Classe distinta A, ou seja,
no ano de 2010, acaso a Administração pública tivesse respeitado os interstícios legais, portanto, bem antes da vigência da lei
5.509/2011. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pleito sub judice, e, por consequência, determino ao Município de São Luís
que promova ao autor, MÁRCIO NUNES VILAS BOAS, para o cargo de Guarda Municipal Classe Distinta A, com o pagamento
imediato de todas as vantagens inerentes ao Cargo, com juros de mora e correção monetária nos termos do artigo 5º da Lei nº
11.960/2009, a contar de 07/08/2010, data em que cumpriu o interstício legal para sua promoção, pagando-lhe toda a diferença de
soldo referente ao período em que seu direito fora postergado até a sua efetiva promoção, acrescidas de correção monetária pelo
INPC/IBGE a partir dos vencimentos de cada uma das parcelas pretéritas e com juros moratórios conforme Lei nº 11.960/2009
(30/06/2009) - que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 -, para só então incidirem "uma única vez, até o efetivo
pagamento, [...] juros aplicados à caderneta de poupança".Diante da sucumbência, com base no art. 85, parágrafo 2º do CPC,
apreciando equitativamente (atendendo ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, a natureza e importância

Página 58 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



da causa), e, ainda, em consonância com a jurisprudência pátria, condeno o Município de São Luís em honorários advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, a serem pagos a advogada do autor.Publique-se. Registre-se.
Intime-se.São Luís-MA, 28 de agosto de 2019.JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIORJuiz de Direito, designado
conforme Portaria - CCGJ 37492019 Resp: 176289

PROCESSO Nº 0002121-23.2015.8.10.0001 (23242015)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | PROTESTO

REQUERENTE: JOSE MARIA PINHEIRO MEIRELES
ADVOGADO: MARCIA MARIA BARBOSA NUNES ( OAB 12102-MA )

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: RENATA BESSA DA SILVA CASTRO ( PROCURADOR DO ESTADO DO MARANHÃO)

Processo n.º 2121-23.2015.0.10.0001ProtestoRequerente: JOSÉ MARIA PINHEIRO MEIRELESRequerido: ESTADO DO
MARANHÃOSENTENÇAJOSÉ MARIA PINHEIRO MEIRELES ajuizou o presente Protesto em face de ESTADO DO MARANHÃO,
com a finalidade de interromper o prazo prescricional da sua pretensão em anular o ato que determinou a vacância da Serventia
Extrajudicial de Notas do 3º Ofício de São Luís, do qual era Tabelião Interino, por ter sido escrevente substituto, desde 17 de
setembro de 1986. Juntou os documentos de fls. 09/20.Recebida a inicial, foi determinada a citação do requerido (fls.
22).Devidamente citado (fls. 24/25), o requerido apresentou contestação ao feito (fls. 28/35), alegando que a pretensão do autor já
se encontra prescrita, bem como ser parte ilegítima. Não juntou documentos.Réplica às fls. 41/52.Manifestação do autor,
requerendo o chamamento do feito à ordem às fls. 59/62.Manifestação do requerido às fls. 66, requerendo seja a contestação
recebida como contraprotesto.Vieram os autos conclusos.É o relatório. DECIDO.Inicialmente, nos termos do artigo 871 do Código
de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação, a medida Judicial de Protesto não admite defesa, nem
contraprotesto nos autos. Dessa forma, determino o desentranhamento da peça contestatória de fls. 28/35, deixando de determinar
a sua distribuição com contraprotesto, vez que não se reveste das formalidades legais.Dito isso, passo à análise do cabimento da
presente ação, vez que o despacho inicial, equivocadamente, tratou a presente demanda como sendo afeta ao rito
ordinário.Pretende o autor a interrupção da prescrição do direito de anular ato administrativo, intimando-se a parte dos termos da
inicial. No entanto, da análise dos argumentos trazidos por ele na peça inaugural, verifica-se que a prescrição ocorreu em 08 de
janeiro de 2015, sendo que o presente Protesto somente foi ajuizado em 21 de janeiro de 2015.Diferentemente do alegado pelo
autor em sua inicial, o recesso forense suspende apenas os prazos processuais, ou seja, os das demandas já em cursos. Para a
garantia da interrupção do prazo prescricional, a regra vigente pelo Código de Processo Civil de 1.973 é a inserta no artigo 174,
que determina que deverão ser processados durantes as férias "os atos de jurisdição voluntária, bem como os necessários à
conservação de direitos, quando possam ser prejudicados pelo adiamento" (grifos nossos). Logo, o prazo final para o exercício do
direito de protesto do autor era 07 de janeiro de 2015.Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE PROTESTO, pela ausência de
interesse de agir do autor, vez que a prescrição que se pretendia interromper já havia se operado, quando do ajuizamento da ação,
nos termos do artigo 869 do Código de Processo Civil de 1973.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que fica em condição suspensiva de
exigibilidade, por ser ela beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.São Luís (MA), 27 de agosto de 2019.Gisa Fernanda Nery Mendonça BenícioJuíza de Direito,
respondendo PORTARIA-CGJ - 37492019 Resp: 173294

PROCESSO Nº 0002186-18.2015.8.10.0001 (23922015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: LUZIA INACIA COSTA NUNES
ADVOGADO: IONARA PINHEIRO BISPO ( OAB 6108A-MA )

REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO: JOSÉ BORRALHO RIBEIRO FILHO ( PROCURADOR DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS/MA)

SENTENÇATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A PROMOÇÕES C/C PEDIDO DE
LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E PAGAMENTO DE RETROATIVO ajuizada por LUZIA INÁCIA COSTA NUNES em face do
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pelos argumentos que abaixo passo a delinear.Aduz que faz parte da Corporação da Guarda Municipal
de São Luís - MA no cargo de Guarda Municipal CDA - Classe Distinta A, com entrada por estabilidade excepcional, cujo ato de
nomeação ocorrera em 1º de agosto de 1981, contudo, mesmo passado quase 34 (trinta e quatro) anos de efetivo exercício, não
fora promovida, embora a lei municipal estabeleça interstício de três anos para tanto. Sustentou que a inércia da administração
pública em lhe promover, vem causando abalos emocionais posto que seus colegas com recente ingresso ao longo dos anos já
foram promovidos.Ao final requer: 1) sentença constitutiva de direito material no sentido de declarar que o postulante seja
promovido à Guarda Municipal Inspetor Regional, de acordo com os parâmetros legais aqui estabelecidos, com as repercussões
financeiras advinda da promoção vindicada; 2) concessão de liminar inaudita altera parte, sendo reconhecido, a priori, ao
postulante a condução, pela promoção de Guarda Municipal Inspetor Regional e a partir dela deverão participar do processo
vindouro; 3) condenação do requerido no pagamento retroativo das promoções havidas, respeitando-se a limitação imposta pela
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prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser monetariamente atualizados até o trânsito em julgado do feito.Decisão
indeferindo o pedido de tutela antecipada às fls. 80-v. Apesar de regularmente citado o réu não apresentou contestação, conforme
certidão de fl. 85.Feito concluso para julgamento. É O RELATÓRIO. DECIDO. A causa é de direito e de fato, contudo, está madura
para decisão, tendo em vista que todas as provas necessárias para um completo discernimento das alegações das partes estão
nos autos, sendo despicienda a instrução probatória, o que, aliás, não foi requerido por ambas. Assim, deve-se preceder ao
julgamento antecipado da lide conforme determina o inc. I do art. 330 do CPC.A autora, na condição de Guarda Municipal de São
Luís, requer a sua promoção ao cargo, na graduação de Inspetor Regional, de acordo com o artigo 11, alínea "c", do Decreto
Municipal nº 19.980/2000, bem como ao pagamento imediato de todas as vantagens inerentes ao cargo.Da análise do conjunto
probatório dos autos, verifica-se que a autora ingressou na Corporação da Guarda Municipal de São Luís por meio da estabilidade
excepcional, sendo nomeada em 1º de agosto de 1981. Em 12 de julho de 2000, foi editado o Decreto Municipal nº 19.980/2000,
que regulamentou a promoção dos guardas municipais de São Luís. Acerca da promoção dos guardas municipais, o artigo 5º do
citado decreto determinava que as promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade e merecimento.Entretanto, existiam
critérios objetivos para que o servidor fosse promovido:Art. 11. São condições para promoções dos Guardas Municipais:I - Possuir
o curso de formação de Guarda Municipal;II - Estar classificado no "Bom" Comportamento;III - Possuir os seguintes
interstícios:Para Guarda municipal de 2ª Classe, o prazo de duração do curso de formação.Para Guarda municipal de 1ª Classe, 4
(quatro) anos na graduação de Guarda municipal de 2ª Classe.Para promoção a Classe Distinta "A", 2 (dois) anos na graduação
de Guarda municipal de 1ª Classe.Para promoção a Classe Distinta "B", 2 (dois) anos na graduação da Classe Distinta "A".Para
promoção a Classe Distinta "C", 2 (dois) anos na graduação da Classe Distinta "B".Para promoção a graduação de subinspetor, 4
(quatro) anos na graduação da Classe Distinta "C"."Além disso, é necessário o Curso de Formação de Inspetor, previsto no
Regulamento de promoções dos Guardas Municipais de São Luís:"Art. 4º O Curso de Formação de Inspetor da Guarda Municipal
(CF1GM0, com duração de 6 meses, se destina a preparar o guarda para o exercício do Comando e a Capacitação para as
atividades fins, meio e assessoramento da Corporação.1º§ - O guarda portador do CF1GM está habilitado para promoção até ao
posto de Inspetor Classe "C", de acordo com este Regulamento2º§ - Para inscrição no Curso de Formação de Inspetor, o
candidato deverá preencher os seguintes requisitos básicos:a) Ser Guarda Municipal do quadro efetivo há mais de 4 (quatro) anos;
b) Ser aprovado em exame de seleção para CF1;c) Possuir 2º Grau Completo;d) Estar no mínimo no "Bom" Comportamento.No
ano de 2006, foi promulgada a Lei nº. 4.615/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís), que estabeleceu no
seu artigo 46 que:"Promoção é a elevação do servidor efetivo à classe imediatamente superior, dentro da mesma carreira, desde
que comprovada, mediante avaliação prévia, sua capacidade para o exercício das atribuições da classe correspondente.§ 1º - As
regras concernentes ao procedimento de promoção do servidor serão estabelecidas pela lei que instituir o sistema de carreiras;§ 2º
- A promoção não interrompe nem suspende o tempo de exercício, que continua a ser contado no novo posicionamento na
carreira.§ 3º - O servidor promovido reiniciará a contagem de tempo na classe superior para efeito de nova promoção."Com a
edição da Lei nº 5.509/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Guardas Municipais de São Luís, o
processo de promoção passou a ser realizado anualmente, pelos critérios de antiguidade e merecimento, dependendo de
disponibilidade orçamentária e financeira e da existência de vagas, bem como foram estabelecidos novos critérios para a
promoção no referido cargo.Importante ressaltar, no entanto, que a autora foi nomeada na Corporação de Guardas Municipais de
São Luís, no ano de 1981 de modo que, a sua promoção deve ser regida pelo Decreto Municipal nº 19.980/2000, que elenca as
condições para promoções dos Guardas Municipais em seu artigo 11, como já acima transcrito.Cumpre destacar, que além dos
requisitos positivos apresentados acima, o art. 12 dispõe sobre uma série de vedações, ou seja, critérios negativos a serem
observados e que, caso presente, obstam que haja promoção do servidor Guarda Municipal, senão veja-se:"Art. 12. Não será
promovido o Guarda Municipal ou Inspetor que:1. Estiver sub judice ou como indiciado;2. Respondendo a inquérito como indiciado;
3. Licença para tratar de interesse particular;4. Cumprindo licença;5. No período de 01 (um) ano haja sofrido mais de 02 (duas)
punições de suspensão;6. Achar-se de licença para tratamento de saúde;7. Encontrar-se em atividade estranha à Corporação;8.
Guarda Municipal que estiver submetido a processo administrativo;9. Não obtiver conceito favorável da Comissão de
Promoção."Assim, percebe-se que a autora não preencheu os requisitos expressos na citada lei, já que apenas demonstrou o
cumprimento do interstício temporal, não se podendo presumir que esta possuía o curso de formação ou que o mesmo não tenha
sido concluído por inércia da Administração Pública, bem como não há nos autos prova que a demandante possuía bom
comportamento e não existem quaisquer das condições impeditivas do art. 12, acima colacionado, ao tempo que adimpliu a
condição temporal.Os requisitos para a promoção devem ser observados em sua totalidade pela Administração Pública e o seu
reconhecimento pela via judicial também está adstrito ao preenchimento de todos os requisitos legais que regem a carreira de
Guarda Municipal de São Luís, não podem ser relevados, mas senão observados in totum para que seja deferida promoção ou
progressão funcional.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim corrobora nosso entendimento:"CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLICIAL MILITAR. ESTADO DO CEARÁ. RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO.1. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 177, §§ 1º e 2º, da Constituição Estadual no julgamento da ADI
749/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ. 25/4/2003, a norma foi expurgada do ordenamento jurídico, não servindo como parâmetro
hábil a amparar o pedido de promoção.2. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Ceará, norma que guarda
paridade com a legislação federal, não há direito à promoção após a transferência do servidor para a reserva remunerada.
Precedente: RMS 22242/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 29/11/2007, DJ 7/2/2008.3. A reversão do
policial militar à ativa, nos termos da Lei Estadual 12.098/93, ocorre por tempo determinado para o exercício de funções
específicas, de cunho burocrático, mediante aceitação do servidor interessado. Ao optar por esse regime especial, o militar é
remunerado por meio de pro labore, durante o período da prestação do serviço, sendo vedada a incorporação dessa parcela aos
vencimentos do servidor, assim como a promoção.4. O direito à promoção por ressarcimento de preterição é assegurado àquele
que demonstre o deferimento de pleito administrativo de outro militar com tempo de serviço e qualificação inferiores aos do
postulante.5. No caso, há apenas a alegativa de que outros colegas da mesma turma do impetrante foram promovidos sem que
fossem apresentados documentos que atestassem o cumprimento dos demais requisitos exigidos para a progressão na carreira,
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não estando comprovado o direito líquido e certo vindicado no mandamus. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que
se nega provimento. (RMS 44.401/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe
10/04/2014)".Desse modo, verifico que a requerente não se desincumbiu de seu ônus (CPC/15, art. 373, I) de provar o fato
constitutivo de seu direito, notadamente o preenchimento dos requisitos objetivos para promoção na carreira de guarda municipal
dispostos nos artigos 11 e 12 do Decreto Municipal nº 19.980/2000, limitando-se apenas a demonstrar o preenchimento do critério
temporal para as promoções, o que não é suficiente para a caracterização do direito à promoção pleiteada.Nesse sentido é o
entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:TJMA-0106793) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO
DECRETO MUNICIPAL Nº 19.980/2000. 1. Ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos e ao réu a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos. 2. O Decreto Municipal nº 19.980/2000, nos seus arts. 11 e 12, elenca uma série de requisitos para a
promoção dos guardas municipais de São Luís, de modo que não se pode promover os apelantes apenas porque demonstraram
ter cumprido o requisito do interstício. 3. Apelo desprovido. (Processo nº 053478/2016 (210216/2017), 4ª Câmara Cível do TJMA,
Rel. Marcelino Chaves Everton. DJe 25.09.2017).DISPOSITIVOFace ao exposto, sem maiores delongas, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido, o que faço com respaldo no art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno o Autor ao pagamento de
custas processuais e honorários sucumbenciais, estes que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando a exigibilidade suspensa
pelo prazo de 5 (cinco) anos em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, tudo de acordo com os arts. 85, § 8°, e, §§
2º, do CPC.Sem remessa necessária.Em não havendo recurso voluntário, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais
e as observâncias de praxe, dando-se as devidas baixas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís-MA, 29 de agosto de
2019.JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIORJuiz de Direito, designado conforme Portaria - CGJ 22512019 Resp:
176289

PROCESSO Nº 0007534-17.2015.8.10.0001 (82042015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: DANIELLE DA CONCEIÇAO SILVA SALAZAR
ADVOGADO: EDUARDO FLORIANO DE CARVALHO FILHO ( OAB 8633-MA ) e PAULO ROBERTO CARVALHO MARTINS (
OAB 10903-MA ) e ROLDEN ROBERTO JATAHY PEREIRA ( OAB 17680-MA )

REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO: JULIO CESAR DE JESUS ( OAB PROCURADORMUNICIPAL-MA )

SENTENÇATrata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por DANIELLE DA CONCEIÇÃO SILVA SALAZAR, contra o MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS, todos devidamente qualificados na inicial.Informou a autora, em síntese, que faz parte da Corporação da Guarda
Municipal de São Luís - MA, com ingresso por meio de concurso público, cujo ato de nomeação e posse se deu em 01 de maio de
2008, ocupando o cargo de Guarda Municipal - provimento Inicial de 2ª Classe, até a data do ajuizamento desta ação, embora já
se encontre efetivamente há mais de 6 (seis) anos, e que a Guarda Municipal de São luís, assim como as demais, tem sua
previsão constitucional no art. 144, § 8º, da Constituição federal, integralizado por legislações locais, no caso específico, pela Lei
de Criação de Guarda Municipal de são luís, Lei n. 2.968, de 06 de julho de 1989.Aduz que, no ano de 2000, o Poder Público
Municipal estabeleceu regras para o chamado PROCESSO PROMOCIONAL no âmbito da Guarda Municipal de São Luís, editado
por meio de legislações específicas, sendo a primeira delas o Regimento Interno da Guarda Municipal de São luís (Lei n.
7.478/89), e a segunda o Regulamento de Promoções de Guardas Municipais de São Luís (Decreto n. 19.980/00). Continua
afirmando que a partir de 1º de janeiro de 2007 duas legislações modificaram o regime jurídico dos servidores públicos do
Município de São Luís, que foram as leis ns. 4.615/06 e 4.616/06, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São luís e o
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, respectivamente, que condicionaram a promoção ao interstício trienal.Afirma, portanto,
que tendo iniciado o serviço público em 2008 teria direito à sua primeira promoção após o cumprimento do interstício trienal, ou
seja, as promoções deveriam ter ocorrido nos anos de 2009 a 2011, o que não ocorreu. Informa, outrossim, que em 2011 foi
promulgada a Lei n. 5.508/11 a qual estabeleceu um novo critério para as promoções, sendo que passou a exigir um interstício
mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício na classe, o que criou uma distorção, porque os guardas ingressos em 2006 e
2008, embora com mais de 06 (seis) anos de efetivo exercício na classe, não obtiveram nenhuma promoção atá a data atual e isto
acontecerá se acaso não seja corrigida esta anomalia.Ao final requer seja determinado que o Poder Público Municipal promova a
autora, Guarda Municipal egressa em 01.05.2008, à classe imediatamente superior e a partir dela deve participar de novo processo
promocional; requer, também, o pagamento retroativo das promoções havidas, respeitando-se a limitação imposta pela prescrição
quinquenal, com as atualizações devidas até o trânsito em julgado.Com a inicial vieram os documentos de fls. 2067.Deu à causa o
valor de R$ 1.000,00 (mil reais).Em decisão deste Juízo de fl. 69/v foi concedido o benefício da Justiça Gratuita, além de negar o
pedido de liminar por faltar os requisitos pra sua concessão.Citado, o réu pugnou pela improcedência dos pedidos em razão,
primeiramente, na inexistência de vagas no cargo pretendido, além de terem sido criados, pelas leis ns. 4.615/06 e 4.616/06, novos
critérios para promoção de todos os servidores, inclusive Guardas Municipais, tais como a avaliação prévia da capacidade para o
exercício das atribuições da classe correspondente, requisitos estes mantidos pela Lei n. 5.509/11, consoante constata-se do art.
26.Argui, portanto, que o critério temporal não é o único que deve ser atendido para ter direito à promoção, necessitando, ainda, da
existência de vaga e de previsão orçamentária.Ao final, requereu a declaração de improcedência dos pedidos
autorais.Desnecessária a manifestação do Ministério Público.É o relatório. DECIDO.Conheço diretamente o pedido, posto tratar-se
de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade da produção de outras provas, o que faço com amparo no artigo 355, I, do
Código de Processo Civil.O feito versa sobre pedido de promoção funcional de servidor na respectiva referência de acordo com o
seu tempo de serviço e o pagamento retroativo de diferença salarial desde a data de seu requerimento administrativo em sua
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matrícula. Com efeito, as leis municipais ns. 4.616/06 e 5.509/11 estabeleceram os requisitos obrigatórios para efeitos de
promoção aos cargos superiores. Evidente que, além dos requisitos de tempo de efetivo exercício, constam, ainda, a avaliação de
desempenho funcional, a previsão orçamentária e a disponibilidade de vagas no cargo que se pretende a promoção.Para a
efetivação da promoção da autora, esta deveria comprovar alguns requisitos cumulativos, como segue:Art. 26 Para concorrer à
promoção, o servidor público deverá, cumulativamente:I - cumprir o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício na
classe em que se encontre;II - ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) na média de suas avaliações de desempenho
funcional, nos termos desta Lei;III - estar no efetivo exercício do seu cargo público. Entretanto, o art. 30 da Lei 4.616/06 exige
outros dois requisitos, quais sejam, a existência de vagas e a disponibilidade financeira.Art. 30 As promoções serão processadas
pela Prefeitura Municipal de São Luís uma vez por ano, especificamente no mês de aniversário do servidor público, e dependerão
sempre da existência de vaga e disponibilidade financeira. Verifica-se que, pelo demonstrado nos autos, que não foram
observados todos os requisitos exigidos nos dispositivos legais acima mencionados, já que a autora não foi submetida à avaliação
de desempenho, além de o réu ter demonstrado que não há dotação orçamentária, aliado à inexistência de vagas na classe
pretendida.A avaliação de desempenho é espécie de ato administrativo discricionário, podendo ser aprovado ou rejeitado pela
Administração, dependendo, exclusivamente, dos pressupostos subjetivos previstos em lei (mérito administrativo).A progressão
funcional, portanto, é ato administrativo discricionário, estando, entretanto, sujeito à análise de fatores ou critérios previstos na lei,
não podendo este juízo analisar o mérito administrativo, sob pena de infringência ao Princípio da Separação dos Poderes e
violação ao Pacto Federativo, nos termos do art. 2º da CF.Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS
NA INICIAL, nos termos do art. 487, I do CPC.Condeno ainda, a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro
em R$ 1.000,00 (um mil reais), ex vido disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.Entretanto, em razão da concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita, a requerente somente ficará obrigada ao pagamento desde que possa fazê-lo sem
prejuízo próprio ou da sua família e, se dentro de cinco anos, a contar desta sentença, não puder satisfazer o pagamento, a
obrigação ficará prescrita, a teor do disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Condeno ainda, a requerente ao
pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), ex vido disposto no artigo 85, §2º do Código de
Processo Civil. Entretanto, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a requerente somente ficará
obrigada ao pagamento desde que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família e, se dentro de cinco anos, a contar desta
sentença, não puder satisfazer o pagamento, a obrigação ficará prescrita, a teor do disposto no art. 98, §3º do Código de Processo
Civil.Sentença sem remessa necessária.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís, 29 de agosto de 2019.Azarias Cavalcante
de AlencarJuíz de Direito Substituto(Portaria-CGJ n. 3749/2019) Resp: 176289

PROCESSO Nº 0015705-94.2014.8.10.0001 (171072014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: DIORDIO LENO BEZERRA DE ARAUJO
ADVOGADO: LEONARDO GUILHERME QUIRINO PINTO DA SILVA TORRES ( OAB 11973-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: RAIMUNDO HENRIQUES N. SOARES ( PROCURADOR DO ESTADO DO MARANHÃO)

SENTENÇATrata-se de ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Diordio Leno Bezerra de Araújo
contra o Estado do Maranhão ao afirmar que, vítima de calúnias, respondeu a dois processos no ano de 1999, sendo um
administrativo e outro criminal, dos quais foi absolvido pela Auditoria Militar com fulcro no art. 439, 'a'. Assevera que, apesar de
terem sido anulados os atos que impediam suas promoções, a comissão de promoção não tomou nenhuma atitude para dar uma
solução ao caso, obrigando o autor, em 02/12/2010, a requerer sua Promoção em Ressarcimento de Preterição, tendo demorado
mais de 03 (três) anos tramitando na administração pública.Aduz que, em razão da inércia da Administração Pública, buscou a
tutela jurisdicional com a finalidade de ter garantidos seus direitos, impetrando o Mandado de Segurança n.
994-89.2011.8.10.0001, tendo sido concedida a segurança, alterada pelo Tribunal de Justiça por ser a promoção de militares ato
privativo do Governador do Estado, determinando-se, afinal, que o Comandante Geral da PMMA desse prosseguimento ao pedido
formulado na esfera administrativa para que fosse procedida a devida promoção.Afirma, ainda, que, remetido o Ato para assinatura
da Governadora do Estado, referido Ato foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Gestão e Previdência onde permaneceu
inerte, obrigando o autor a impetrar outro Mandado de Segurança, de n. 0002501-20.2013.8.10.0001, cujo objetivo era que fosse
determinado o imediato encaminhamento do Ato de Promoção por Ressarcimento, tendo sido concedida a segurança, entretanto o
Secretário de Planejamento e Administração permaneceu inerte, sendo que, somente em 12.12.2013, após 15 (quinze) anos, foi
publicada a retificação da data de promoção do autor.Afirma, ademais, que a assinatura do Ato de Promoção não tem o condão de
sanar todos os direitos a que faz jus, uma vez que, em face de fatos atribuídos ao Estado réu deixou de concorrer a diversas
promoções ao posto de Capitão QOPM por merecimento e por antiguidade, deixando de receber, por conta desses abusos do réu,
seus vencimentos como deveria.Ressalta que faz jus à diferença salarial do período a ser demonstrada na memória de cálculo no
valor de R$ 694.185,66 (seiscentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), devendo a
reparação por danos materiais seguir as regras do art. 953 e 954 do Código Civil.Aduz, por sua vez, que tem direito à indenização
por danos morais eis que sofreu constrangimentos por omissão da Administração Pública Estadual e pela mora do Poder
Executivo.Ao final requer a condenação do Estado do Maranhão a reparar civilmente pelos danos morais e materiais sofridos pelo
autor, sendo que, a título de danos materiais, no valor referente às diferenças de remuneração das patentes, retroativas ao
período, no valor de R$ 694.185,66 (seiscentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)
por ter sido impedido de ser promovido no tempo certo, deixando de perceber valores atrasados devidamente corrigidos, nos
termos dos arts. 953 e 954 do Código Civil, e a título de danos morais no valor correspondente a 1.000 (mil) salários mínimos.Com
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a inicial vieram os documentos de fls. 15 a 68.Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).Em decisão de fl. 70 este
Juízo deferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, determinando a citação do Estado do Maranhão para contestar a ação no
prazo de 60 (sessenta) dias.Em contestação de fls. 76 a 83 o réu afirma que, ao procurar informações junto ao Comando-Geral da
Polícia Militar do Estado do Maranhão, foi informado pelo Comandante Geral que o autor, em face ao Processo n. 19.590/2003 de
Representação por Indignidade para o Oficialato e Perda de Posto e Patente, foi demitido ex-ofício, conforme publicação no diário
oficial n. 119, de 23.06.2008, mas que, tendo sido absolvido em processo criminal por inexistência do fato, em 2008, essa decisão
produziu efeitos na Administração Militar, atingindo todos os atos administrativos praticados, sendo, por decisão do Tribunal de
Justiça do Maranhão, reintegrado às fileiras da Polícia Militar com todos os direitos. Continua o Comandante Geral da Polícia
Militar afirmando que todos os trâmites foram observados, tendo encaminhado o Ofício n. 049, de 05 de dezembro de 2012, para a
Secretaria de Segurança Pública com o processo administrativo e respectivo ato de retificação da data da promoção do Oficial, que
por sua vez remeteu a documentação para a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, sendo tal processo administrativo obstado
nesta Secretaria sob o argumento de que não estava instruído, o que resultou no retorno ao Quartel, sendo devolvido, logo a
seguir, à Secretaria, sendo, após, concluído o processo administrativo e efetivada a retificação da data da promoção do
Oficial.Argui o réu que o autor faltou com a verdade ao afirmar que a Comissão de Promoção de Oficiais não tomou qualquer
atitude no sentido de dar solução ao que o caso do impetrante requeria.Aduz que a Administração Pública está adstrita ao princípio
da legalidade, estando a autoridade pública subordinada à lei, sendo, portanto, inaceitável a pretensão do autor em responsabilizar
o Estado do Maranhão a ressarci-lo pelo período em que não pode ser promovido. Afirma que, por responder processos
administrativos e criminais, não poderia o autor ser contemplado com qualquer promoção, sendo improcedente o pedido de
indenização por danos materiais no valor de R$ 694.185,66. Quanto às indenizações por danos materiais e morais (esta pleiteada
no valor de 1.000 salários-mínimos), argumenta acerca do prejuízo ao erário, cujos recursos financeiros devem ser destinados ao
atendimento da população, sendo esta (a população) que será a prejudicada se tais recursos forem usufruídos por poucos.Ao final
requer a improcedência dos pedidos autorais, protestando pelos depoimentos das testemunhas que arrolou na peça de
defesa.Réplica às fls. 141/156, o autor reitera os termos da inicial e afirma que não há controvérsia sobre o direito à promoção com
efeitos retroativos, pois a mesma já foi oficializada, conforme ato da Governadora do Estado do Maranhão publicado no Diário
Oficial do Estado do Maranhão no dia 12.12.2013. Afirma, outrossim, que o cerne da presente demanda foi a mora que o réu levou
para consolidar os Direitos do Autor e a pendência do pagamento das diferenças salariais decorrentes da preterição não efetuada.
Questionou a indicação das testemunhas do réu, afirmando que os fatos alegados tiveram início em 25.11.2008, data em que o
autor foi absolvido e nesta data cinco dos sete policiais militares elencados como testemunhas do réu já estavam na reserva
remunerada.Em petição de fls. 160 a 166 o réu ratifica os termos da contestação e argui que a presente ação de Ressarcimento
questiona os mesmos fatos do Mandado de Segurança n. 994-89.2011.8.10.0001, tendo ingressado, o autor, pela terceira vez com
ação tendo como finalidade rediscutir a sua promoção, com o mesmo pedido e causa de pedir.Às fls. 180/186 o autor junta outra
réplica à contestação, entretanto abordando matéria estranha à lide ora em apreço, o que, por certo, deve ser desconsiderada por
concluir-se que ocorreu evidente equívoco.Intimados para dizerem se têm interesse em produzirem outras provas, somente o réu
se manifestou de forma negativa.É o relatório. Passo à Fundamentação.O cerne da controvérsia, consoante confessa o próprio
autor, foi a alegada demora do réu nos procedimentos da Promoção em Ressarcimento de Preterição ao Posto de Capitão QOPM,
não havendo controvérsia quanto ao direito à promoção com efeitos retroativos, admitindo que estas já foram concedidas. Ressalta
que a ação de indenização por danos morais e materiais, portanto, fundamenta-se na suposta demora do réu em proceder à
promoção referenciada.No caso, o autor não se desincumbiu da prova de que a Administração Pública agiu ou omitiu-se no sentido
de prejudicá-lo na sua promoção. Certamente que cabe ao autor o ônus processual de demonstrar os fatos constitutivos do seu
direito (art. 373, I, do CPC), o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não houve a comprovação efetiva de que a
Administração Pública tenha se omitido deliberadamente para prejudicá-lo. Ademais, como confessa o próprio autor, a sua
promoção foi efetuada com seus efeitos retroativos. A demora na consolidação da promoção, por si só, não pode configurar
omissão ilegal, eis que, conforme informação do Comandante Geral da Polícia Militar, o requerimento de promoção recebeu
parecer favorável da Comissão de Promoção de Oficiais (CPOPM), tendo encaminhado à Secretaria de Segurança Pública que,
por sua vez, remeteu a documentação para a Secretaria de Estado da Gestão e Previdência, tendo esta obstado o processo
administrativo sob o argumento de que não estava devidamente instruído, o que resultou no seu retorno ao Quartel.Inegável,
evidentemente, que o processo de promoção deve seguir o trâmite legal, em respeito ao princípio da legalidade estrita, não se
concluindo que tenha havido, deliberadamente, demora no trâmite do processo com o objetivo de prejudicar o autor.Nada obstante
o direito do autor em ter sua promoção, não verifico que a demora alegada tenha sido injustificada, pelo menos o autor não se
desincumbiu de demonstrá-la. Com efeito, a alegação da demora da Administração Pública no trâmite do Ato, por si só, não basta
para a demonstração da ausência do dever estatal, necessitando da comprovação efetiva de que a demora foi deliberada e
injustificada.Nesse diapasão, não pode ser atribuída ao Estado responsabilidade objetiva em casos de omissão, situações nas
quais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, adota-se a responsabilidade subjetiva, necessitando-se da comprovação - além do
dano e do nexo causal - ao menos da culpa estatal.Não havendo, portanto, provas robustas a sustentar a pretensão autoral, sou
do entendimento de ser descabida a atribuição ao Estado, nesse caso específico, do dever de indenizar.Diante do exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes dos §2°, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Entretanto, em razão da
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o autor somente ficará obrigada ao pagamento desde que possa fazê-lo
sem prejuízo próprio ou de sua família e, se dentro de cinco anos, a contar desta sentença, o autor não puder satisfazer o
pagamento, a obrigação ficará prescrita, a teor do disposto no art. 12 da Lei 1060/50.Sem remessa necessária.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís, 29 de agosto de 2019.Azarias
Cavalcante de AlencarJuíz de Direito Substituto(Portaria-CGJ n. 3749/2019) Resp: 176289
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PROCESSO Nº 0016955-02.2013.8.10.0001 (184362013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: YURI GALANA
ADVOGADO: KELLY JANE PEREIRA DINIZ ( OAB 11701-MA )

REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO - DETRAN/MA e VICENTE PAULO LEILOES
ADVOGADO: FLORÊNCIO SOARES JÚNIOR ( OAB 5212A-MA ) e MARVIO AGUIAR REIS ( OAB 5915-MA ) e WELLEN
SANDRA SANTOS COQUEIRO ( OAB 8555-MA )

Processo n.º 16955-02.2013.0.10.0001Ação de Indenização por Danos Materiais.Requerente: YURI GALANARequerido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MA e VIP VICENTE PAULO LEILÕESSENTENÇATrata-se de Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, proposta por YURI GALANA em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MA e VIP VICENTE PAULO LEILÕES, todos devidamente
qualificados.Em sua inicial, o requerente afirmou que arrematou o veículo Motocicleta YAMAHA, cor roxa, de placa NNI-4876, pelo
valor final de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), em hasta pública realizada pelo requerido no dia 12/12/2012, porém, até o
ajuizamento da presente ação, não foi procedida à transferência do veículo. Ao final, requereu a concessão de antecipação de
tutela, determinando ao requerido que promova a transferência do veículo arrematado, para, confirmando-a, seja condenado ao
pagamento de indenização por danos morais. Juntou os documentos de fls. 10/17.Determinação de citação às fls. 19.Citada, a
requerida VIP LEILÕES apresentou contestação, fls. 28/46, onde alegou, preliminarmente, ser parte ilegítima, vez que atuou no
negócio entabulado com o primeiro requerido, na qualidade de mandatário. No mérito, alegou que não possui nenhuma
responsabilidade pela entrega de documentos. Além disso, afirma que não há prova dos danos morais alegados, motivo pelo qual
requereu a improcedência dos pedidos constantes da inicial. Juntou os documentos de fls. 47/81.Ofício do DETRAN/MA às fls.
84/85, informando que o veículo encontra-se cadastrado no nome de FRANCISCO DAS CHAGAS DA G. FILHO, tendo o
requerente Yuri Galana como proprietário anterior.Às fls. 86, foi certificado que o requerido DETRAN não apresentou contestação
ao feito.Despacho determinando as partes a especificar provas às fls. 87.Manifestação do requerido DETRAN, às fls. 92,
requerendo a juntada dos documentos de fls. 93/105, e às fls. 108, informando que não tem mais provas a produzir.Em seguida, foi
certificado que o requerente e o segundo requerido não se manifestaram.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório.
Decido.Dispõe o art. 355, inciso I, do CPC/2015 que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a
questão a ser resolvida for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em
audiência.Na situação em apreço, todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia já se encontram nos autos, de sorte
que nada acrescentaria a produção de provas em audiência, principalmente porque nada foi requerido.PRELIMINAR:Ilegitimidade
passiva do requerido VICENTE PAULO LEILÕES: Alega o requerido VICENTE PAULO LEILÕES que é parte ilegítima, vez que
atuou no negócio jurídico praticado entre o requerente e o 1º Requerido apenas na condição de mandatário, restando consignado
no edital de Leilão que competia ao 1º Requerido a entrega da documentação necessária à transferência do veículo ao requerente
arrematante. Da análise do Edital n.º 005/2012, verifica-se que o realizador é o Departamento de Trânsito Estadual do Maranhão,
ora 1º requerido, figurando o 2º requerido apenas na condição de leiloeiro, que, além de receber os lances, se obriga a apresentar
o Mapa Demonstrativo e a Prestação de Contas à Comissão de Leilão, no prazo de 30 dias a contar do encerramento. Dessa
forma, acolho a preliminar suscitada, reconhecendo a ilegitimidade do requerido VICENTE PAULO LEILÕES.Perda parcial do
objeto: Conforme noticiado às fls. 84/85, o veículo adquirido em leilão pelo requerente foi transferido para o seu nome, que
repassou a terceiros. Logo, ocorreu a perda do objeto dos presentes autos, no que se refere ao pedido da obrigação de fazer,
consistente na transferência já efetivada, motivo pelo qual o presente processo deverá prosseguir somente em relação ao pedido
de indenização por dano moral.No Mérito, a responsabilidade civil está assentada em três premissas: a) conduta do agente; b)
dano; e c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Para o civilista Silvio Rodrigues, in Direito Civil, v. 4., Saraiva, 13. ed.
1993, p. 15-7, "a responsabilidade do agente pode defluir de ato próprio, de ato de terceiro que esteja sob a responsabilidade do
agente, e ainda de danos causados por coisas que estejam sob a guarda deste", e "para que a vítima obtenha a indenização,
deverá provar entre outras coisas que o agente causador do dano agiu culposamente".Assim, a legitimidade para fazer parte de
um processo de responsabilização civil está relacionada a essa premissa.Trazendo o conhecimento acima para o caso concreto,
restou apurado pelos documentos acostados aos autos, que o requerente arrematou veículo automotor em leilão realizado pelo
requerido (fls. 13/14). Além disso, provou-se que no dia 15 de abril de 2013, foi disponibilizado ao requerente a requisição para
pagamento das taxas necessárias à transferência do veículo ao requerente.Segundo o Edital de Leilão (fls. 17), "Ficará sob a
responsabilidade da Comissão de Leilão do DETRAN/MA a entrega da documentação para transferência do(s) veículo(s) ao novo
proprietário (arrematante), que deverá ser fornecida no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data do recebimento da
prestação de conta". Lembre-se que o leiloeiro, nos termos do item 4.2. do referido Edital, o prazo para apresentação de contas é
de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do leilão, que ocorreu no dia 12 de dezembro de 2012. Logo, vê-se que a obrigação
do 1ª Requerido foi cumprida praticamente próximo ao prazo estipulado pelo Edital, com uma diferença de 03 (três) dias apenas,
não havendo o que se falar na prática de conduta ilícita pelo Requerido.Dessa forma, inexistindo um dos elementos da
responsabilidade civil, faz-se desnecessária a análise dos demais.Porém, cumpre destacar que, quando do ajuizamento da ação, o
requerente já possuía em mãos os documentos necessários à transferência do veículo. Além disso, também é relevante consignar
que tão logo o requerente conseguiu o cadastramento do veículo em seu nome, no dia 14/06/2013 (fls. 96), ele o repassou a
terceiros, no dia 25/06/2013 (fls. 95), demonstrando que o veículo não era essencial para a finalidade apontada pelo requerente na
inicial.Ante o exposto: 1) acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de VICENTE PAULO LEILÕES, 2) JULGO EXTINTO O
PROCESSO, com relação ao pedido de condenação da requerida à obrigação de transferência do veículo, ante a perda
superveniente do objeto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código Processo Civil; 3) e JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO de indenização por danos morais, vez que o requerido cumpriu sua obrigação dentro de prazo
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razoável, próximo ao previsto no edital. Julgamento proferido com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.Condeno, ainda, o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que
arbitro em 10% (dez) por cento do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que ficará em
condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido codex.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São
Luís (MA), 27 de agosto de 2019.Gisa Fernanda Nery Mendonça BenícioJuíza de Direito, respondendo PORTARIA-CGJ -
37492019 Resp: 173294

PROCESSO Nº 0018660-98.2014.8.10.0001 (202552014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MATHEUS ROCHA BRAGA
ADVOGADO: MANOEL ANTONIO ROCHA FONSECA ( OAB 12021-MA )

REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS.
ADVOGADO: JOÃO SIMÕES TEIXEIRA( PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS)

Processo n.º 18660-98.2014.0.10.0001Ação OrdináriaRequerente: MATEUS ROCHA BRAGARequerido: MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍSSENTENÇATrata-se de Ação Ordinária proposta por MATEUS ROCHA BRAGA em face do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS,
ambos já devidamente qualificados nos presentes autos, em que requer a declaração da nulidade do contrato havido com o
requerido, condenando-o ao o pagamento de verbas rescisórias trabalhistas, referentes às multas, férias vencidas em dobro
acrescidas de 1/3 constitucional, férias proporcionais em dobro acrescidas de 1/3 proporcional, 13º salários, Guias de Liberação de
FGTS, relativo ao período de 01/03/2009 a 01/01/2013, assim como as diferencias salariais relativas ao 40% do Risco de Vida e
Insalubridade, acrescida de juros legais e correção monetárias, no valor total de R$ 68.213,58 (sessenta e oito mil, duzentos e
treze reais e cinquenta e oito centavos).Para tanto, alega que foi contratado pelo Requerido para exercer a função de Técnico em
Radiologia, no período de 1º de março de 2009 até 1º de janeiro de 2013, sem, contudo, receber as verbas ora reclamadas. Juntou
os documentos de fls. 13/33.Em análise inicial, o M.M. Juiz determinou ao autor a emenda à inicial, para corrigir o polo passivo da
ação.Emenda às fls. 38/39, em que requer a exclusão dos pedidos de comprovação do recolhimento e liberação das Guias do
FGTS, com a exclusão dos respectivos valores para todos os fins.Recebimento da inicial, às fls. 41.Citado às fls. 43/44, o
Requerido contestou o feito (fls. 47/55), alegando a existência de contrato regular de trabalho temporário entre as partes, nos
termos da Constituição Federal, motivo pelo qual não cabe falar em nulidade do contrato. Assim, tratando-se de relação regida por
regime estatutário, não há o que se falar em verbas rescisórias celetistas. Não juntou documentos.Réplica às fls. 60/63.Intimadas a
especificaram as provas que pretendem produzir (fls. 66 e 73), as partes requereram o julgamento antecipado do feito, conforme
petições de fls. 69 e 76.Às fls. 72, a parte autora requer a correção do polo passivo, para que conste o Município de São
Luís.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Decido.Os fatos discutidos nos presentes autos regem-se pela Constituição
Federal e pela Lei n.º 8.745/93.Inicialmente, acolho o pedido de fls. 72 e determino a correção do polo passivo para que passe a
constar MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.No mérito, observa-se que o autor foi contratado, sem concurso público, para o exercício do
cargo de técnico em radiologia, mantendo o vínculo com a administração pública de 01/03/2009, quando entrou em exercício, até
1º/01/2013, quando houve o seu desligamento, percebendo o salário de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais), conforme
documentos de fls. 19/28.Da análise da documentação juntada pela requerente (fls. 19), verifica-se que o contrato assinado com a
Administração Pública Municipal se deu de forma irregular, pois a Lei n.º 8.745/93, de aplicação subsidiária ao caso, que trata da
contratação de pessoal por tempo determinado, estabeleceu que a contratação de profissional na área da saúde, somente poderá
ser efetivada em caráter emergencial e pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, conforme artigo 2º, inciso II, c/c o artigo 4º do
mencionado diploma legal. Logo, o Requerente permaneceu em vínculo ilegal com a Administração Pública, tornando nulo o
contrato firmado entre as partes.Ainda que, como regra, a anulação de um ato administrativo praticado ao arrepio da lei e dos
princípios que velam a Administração Pública produza efeitos ex tunc, retroagindo a nulidade à sua origem, a doutrina e
jurisprudência se consolidaram no sentido de que, evitando o enriquecimento sem causa, protegendo a boa-fé e a segurança
jurídica, certas circunstâncias fáticas impedem a desconstituição de todos os efeitos do ato. É o caso dos contratos temporários
nulos onde caberá à Administração Pública a contraprestação pelos serviços prestados.Os artigos 7º e 39, § 3º, da Constituição
Federal, delinearam o núcleo mínimo de direitos sociais assegurados ao servidor público, seja permanente, comissionado ou
contratado temporariamente, tais como vencimento não inferior ao salário mínimo; irredutibilidade de vencimentos; 13º salário;
adicional por trabalho noturno; salário família; repouso semanal remunerado; remuneração do trabalho extraordinário com
acréscimo de 50%; férias anuais com acréscimo de 1/3. Por conseguinte, não se pode tratar o autor como servidor público
detentora de cargo efetivo, por não ter sido submetida a concurso público, não podendo pleitear os direitos inerentes a essa
categoria. Igualmente, não se pode falar na extensão do regime dos empregados públicos, previsto na Carta Magna, qual seja, o
regime trabalhista, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Embora se constate a nulidade do contrato precário, não
decorre daí, como conclusão lógica, a automática alteração para o regime trabalhista, sob a égide da Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT. Neste sentido:O fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo ´ou se tornado nulo em razão de sucessivas
e ilegais prorrogações´ não transforma automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua natureza é e
continua sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência da justiça comum, estadual ou federal (Reclamação 5.863/MT,
Ministro Joaquim Barbosa).Portanto, o autor não possui direitos inerentes e típicos dos celetistas, não fazendo jus às verbas
peculiares, como FGTS e multa respectiva; seguro desemprego; multa dos artigos 467 e 477 da CLT, verbas previdenciárias e
aviso prévio, uma vez que não são direitos atribuídos aos servidores públicos, não se incluindo no rol daqueles enumerados no §
3º do art. 39 da Constituição, sendo, assim, estranhos à relação de Direito Administrativo. Corroborando o assunto: AÇÃO DE
COBRANÇA - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO RENOVADO INDEFINIDAMENTE, DESCARACTERIZANDO A
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NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - VERBAS TRABALHISTAS - FÉRIAS - 13º SALÁRIO
- ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. Por reiteradas vezes, esta Câmara tem decidido que, em casos que tais, a apelada tem direito ao
13º salário e às férias acrescidas de 1/3, excluídas as verbas trabalhistas strictu sensu por ter o pagamento caráter indenizatório
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0388.05.010020-4/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. ALVIM SOARES - J. 20/03/2007).
ADMINISTRATIVO - SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO - DISPENSA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL - FGTS E MULTA RESPECTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete a Justiça Estadual
processar e julgar ação ordinária em que se postula a cobrança de verbas salariais, decorrente de dispensa advinda de contrato
regido pelo Direito Público (Administrativo). As verbas originariamente devidas ao trabalhador celetista em razão de rescisão
imotivada do seu contrato de trabalho, não são as mesmas quando a dispensa advém de contrato regido pelo Direito
Administrativo. Somente devem ser asseguradas ao dispensado as verbas que o servidor estatutário teria direito quando de sua
demissão, revelando-se descabidos os pedidos de FGTS e multa respectiva, com base na Lei 8.036/90 (TJMG - APELAÇÃO
CÍVEL Nº 1.0145.09.510676-4/001(1) Numeração Única: 5106764-26.2009.8.13.0145 - Relator: Exmo. Sr. Des. EDILSON
FERNANDES DJ: 28/07/2009 DP: 04/09/2009)Com relação ao depósito do FGTS e da liberação de suas GUIAS, já houve emenda
à inicial, pedindo a exclusão do pedido a ele relacionado (fls. 38/39).In casu, verifica-se assistir razão à requerente tão somente às
verbas relativas ao 13º Salário dos anos de 2010, 2011 e 2012, bem como das férias e o seu 1/3 constitucional dos anos
aquisitivos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Porém, considerando o término da relação contratual em 01/01/2013, não há o que se
falar em 13º proporcional ou férias proporcionais, acrescidas do seu 1/3 constitucional.Competia à municipalidade comprovar os
fatos extintivos ao direito do autor, como já foi decidido pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. VALIDADE. DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. FGTS. INDEVIDO. FÉRIAS. ÔNUS DO RÉU. ART. 333, II, DO CPC. I - É
válido o contrato de trabalho temporário celebrado pelo ente municipal, autorizado em lei e mediante processo seletivo
simplificado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. II - Mostra-se extra petita a sentença que concede verba não
requerida na inicial. III - Os servidores públicos contratados por tempo determinado têm seus direitos previstos no art. 39, § 3º, da
Constituição Federal, não estando inserido nesse dispositivo o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. IV - Comprovado o
vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais é obrigação da municipalidade. V -
Na ação de cobrança cabe ao Município provar que as verbas salariais do servidor foram devidamente pagas, uma vez que o ônus
da prova incumbe ao réu, no tocante ao fato extintivo do direito do autor (art. 333, II, CPC). (TJMA, Apelação Cível n.º 7388/2010,
Rel. Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF) (grifos nossos)Pelo contrário, o requerido em sua peça contestatória limitou-se a
trazer aos autos argumentação, desprovida de qualquer lastro probatório.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para condenar o Município de São Luís a pagar ao Requerente indenização,
relativa ao 13º Salário dos anos de 2010, 2011 e 2012, bem como das férias e o seu 1/3 constitucional dos anos aquisitivos de
2009, 2010, 2011 e 2012, tendo por base de cálculo o salário de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais), acrescida de juros
e correção monetárias conforme estabelecido no artigo 1-F da Lei n.º 9.494/97. Julgamento proferido com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Proceda o requerido à retenção da contribuição previdenciária cabível,
quando do pagamento.Custas e honorários advocatícios, pro ratea, fixando esse último em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Fica o Município de Estreito dispensado do
pagamento das custas processuais. Fica ainda a condenação do requerente aos ônus da sucumbência em condição suspensiva
de exigibilidade, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.Quantum debeatur em liquidação por simples cálculos,
observando-se a remuneração reconhecida em sede de fundamentação, com a devida aplicação de juros e correções
monetárias.Sem reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, intime-se
as partes para darem início ao cumprimento de sentença no Sistema PJE, no prazo de 10 (dez) dias. Expirado o prazo, arquivem-
se os autos com baixa na distribuição..Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís (MA), 28 de agosto de 2019.Gisa Fernanda
Nery Mendonça BenícioJuíza de Direito, respondendo PORTARIA-CGJ - 37492019 Resp: 173294

PROCESSO Nº 0019117-43.2008.8.10.0001 (191172008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE: BETON-GOMES SODRE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO: JOSE ALENCAR DE OLIVEIRA ( OAB 6186-MA )

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: JOAO RICARDO DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA ( OAB PROCURADORDOESTADO-MA )

SENTENÇACONSTRUTORA BENTON LTDA. ajuizou a presente Ação pelo Rito Ordinário em face de ESTADO DO MARANHÃO,
com a finalidade de receber a quantia de R$ 638.538,58 (seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), devidamente
acrescida de juros e correções monetárias, pela execução dos serviços de conservação e limpeza do Parque Ecológico da Lagoa
da Jansen. Juntou os documentos de fls. 08/116.Recebida a inicial, foi determinada a citação do requerido (fls. 118).Devidamente
citado (fls. 134/135), o requerido apresentou contestação ao feito (fls. 126/132), alegando, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição e a inépcia da inicial. No mérito, alegou a nulidade do contrato afirmado pelo autor e, em razão disso, não pode exigir a
cobrança, devendo eventual condenação levar em consideração, tão somente, o preço de custo. Não juntou documentos.Réplica
às fls. 144/148.Manifestação do Ministério Público, às fls. 154v/163, afastando a necessidade de sua intervenção.Às fls. 165,
consta despacho determinando a especificação de provas.Manifestação do requerido às fls. 168, requerendo a intimação do
Secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, pra que traga aos autos a documentação referente ao suposto contrato
firmado com a requerente.A requerente não se manifestou, conforme Certidão de fls. 169.Deferida a prova requisitada pelo
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requerido (fls. 170), o Senhor Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano apresentou resposta por meio do
ofício de fls. 176, informando que a Secretaria de Estado responsável pelo contrato é a de Infraestrutura.Intimado diversas vezes a
prestar a devida informação (fls. 182, 186), a Secretaria de Estado de Infraestrutura manteve-se silente, motivo pelo qual foi
determinada o prazo de 10 (dez) dias para a devida manifestação, sob pena de multa pessoal ao gestor no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).Às fls. 201, o Secretário de Estado de Infraestrutura, informando que a documentação requisitada não foi localizada
na Secretaria, vez que faziam parte da extinta Gerência Metropolitana.Decisão saneadora às fls. 205, tendo sido afastada a
prescrição.Termo de audiência às fls. 209, em que foi determinado o levantamento pelo SINFRA do orçamento das obras e
serviços contratados pelo Estado do Maranhão.Em seguida, foi concluída a audiência de Instrução e Julgamento, em que foi
ouvida a testemunha José do Vale Filho (fls. 211).Alegações finais pelo Requerido às fls. 216.O requerente, por sua vez, requer o
julgamento da impugnação do valor da causa, antes do julgamento dos presentes autos.Vieram os autos conclusos.É o relatório.
DECIDO.Decidida a preliminar relativa à prescrição, conforme decisão de fls. 205, passo à análise da preliminar de inépcia da
inicial.Segundo afirma o requerido em sua peça contestatória, a inicial é inepta, pois alega o autor ter sido contratado para executar
serviço de manutenção, conservação e limpeza do Parque Estadual da Lagoa da Jansen, porém, ao final, afirma que executou
obras de reforma da estátua de São José de Ribamar, por determinação, com autorização e supervisão do Estado do
Maranhão.Da análise dos autos, verifica-se que, de forma equivocada, o requerente na parte final de sua inicial, menciona que o
local do serviço executado teria sido a Estatua de São José de Ribamar. Entretanto, na parte dos fatos e na documentação juntada
pelo autor restou claro que o que se pretende é o ressarcimento pela execução de serviços em favor do Estado do Maranhão.
Cumpre ressaltar que o equívoco havido na inicial não tem o condão de induzir a erro o requerido, prejudicando sua ampla defesa,
pois, como visto, a pretensão do autor está claramente deduzida e embasada em procedimento administrativo prévio. Dessa
forma, deixo de acolher a preliminar suscitada.No mérito, o deslinde da causa está ligado à controvérsia levantada pela requerida,
questionando legalidade da contratação da requerente para o serviço de manutenção, conservação e limpeza do Parque Estadual
da Lagoa da Jansen, supostamente firmado com a Gerência Metropolitana do Estado do Maranhão. Ocorre, entretanto, que no
processo administrativo n.º 8157/2003, que tramitou na Gerência Metropolitana (fls. 29/38), foi reconhecida tanto a ausência de
contrato entre as partes, quanto a execução dos serviços cobrados pelo requerente, com a recomendação de pagamento,
conforme atesto de execução de fls. 37.Além disso, o depoimento da testemunha José do Vale Filho em audiência, reafirma o fato
de que o serviço foi executado e que o valor cobrado foi acordado após a análise de planilhas, estando compatíveis com os
praticados no mercado, à época dos fatos. Nesse particular, cumpre destacar que competia ao requerido fazer a prova da
inexecução do serviço e do valor praticado no mercado à época da execução do serviço pelo requerente, quedando-se silente
nesse aspecto.A jurisprudência vem entendendo que é possível ajuizar ação de cobrança em face da Fazenda Pública, mesmo
diante de contrato nulo de pleno direito, com vistas a se evitar o locupletamento indébito administrativo, desde que comprovada a
execução do serviço e o valor compatível com o praticado no mercado. Por oportuno, colaciono ementa de julgado do nosso
Tribunal Superior de Justiça, nesse sentido:ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE PRIVADA.
VEDAÇÃO DO CONFISCO. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA DOS ADMINISTRADOS. PRESUNÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS
CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE.1. Conforme a moldura fática delineada pela corte de
origem, não obstante a invalidade do contrato, a recorrida prestou integralmente os serviços contratados (pavimentação de vias e
drenagem pluvial em ruas no exercício de 1999), mas o pagamento não foi efetuado nas épocas previstas nos contratos.2. A
ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. O Direito não pode servir de proteção àquele que após empenhar uma despesa,
e firmar o contrato de aquisição de serviço, e receber a devida e integral prestação deste, deixa de atestar a correta realização da
despesa e proceder à liquidação para finalmente efetuar o pagamento, sobretudo diante da proteção da confiança dos
administrados, da presunção da legitimidade das contratações administrativas, do princípio da moralidade, do parágrafo único do
artigo 59 da Lei n. 8.666/1993 (segundo o qual a nulidade do contrato administrativo "não exonera a Administração do dever de
indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente
comprovados, contato que não lhe seja imputável") e dos artigos 36 a 38 da Lei n. 4.320/1964, que nunca instituíram o
enriquecimento indevido.3. Tal inadimplemento também fere o princípio da vedação do locupletamento ilícito, a proteção à
propriedade privada e a vedação ao confisco, uma vez que a Administração, que teve um incremento patrimonial sem justa causa,
deixará de pagar ao contratado pelos serviços regularmente prestados e pela mercadoria devidamente entregue. Precedentes.4. A
nulidade do contrato administrativo, quando sequer se pôs em questão a boa-fé do particular, pode até autorizar a
responsabilidade por ato de improbidade administrativa, mas não permite deixar a descoberto o adimplente quanto às despesas
realizadas, com o cancelamento da nota de empenho.5. Recurso especial não provido. (REsp 1366694/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 17/04/2013) (griffos nossos)Portanto, assiste razão à
requerente de ver pago o débito pelos serviços por ela prestados.Contudo, na ausência de contrato entre as partes, a correção
monetária deve incindir somente a partir do pedido administrativo, que se deu em 01/10/2003, e os juros a partir da citação, que
ocorreu em 13/08/2008.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando
o ESTADO DO MARANHÃO a pagar à CONSTRUTORA BENTON LTDA. a quantia de R$ 638.538,58 (seiscentos e trinta e oito
mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), corrigidos monetariamente, a partir do pedido administrativo
(01/10/2003), e acrescida de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês), a partir da citação (13/08/2008), caso não tenha feito
administrativamente. Processo julgado com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.Custas, que são dispensadas por previsão legal, e honorários pelo requerido, que decaiu majoritariamente do pedido, fixando
essa última em 8% (oito) por cento do valor atualizado da causa, levando-se em consideração à decisão proferida na Impugnação
ao Valor da Causa em apenso.Sentença sujeita a remessa necessária, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao
nosso Egrégio Tribunal de Justiça.Transitada em julgado, remetam-se cópia dos autos ao Ministério Público para análise de
eventuais crimes contra o procedimento licitatório e improbidade administrativa do gestor público competente.Após, caso
confirmada a condenação pela instância revisora, intime-se a parte autora para dar início ao cumprimento de sentença no Sistema
PJE, no prazo de 10 (dez) dias. Expirado o prazo, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se.
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Intimem-se.São Luís (MA), 27 de agosto de 2019.Gisa Fernanda Nery Mendonça BenícioJuíza de Direito, respondendo
PORTARIA-CGJ - 37492019 Resp: 176289

PROCESSO Nº 0021832-48.2014.8.10.0001 (236592014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ENEAS PEREIRA PINHO
ADVOGADO: ENÉAS PEREIRA PINHO ( OAB 3033-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO

ADVOGADO: RENATA BESSA DA SILVA CASTRO ( PROCURADORA DO ESTADO DO MARANHÃO )

Processo nº : 21832-48.2014.8.10.0001 (236592014) Autor : ENEAS PEREIRA PINHO Réu : ESTADO DO MARANHÃO SENTENÇA : Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por ENEAS PEREIRA PINHO contra o
ESTADO DO MARANHÃO, ambos devidamente qualificados nos autos.Afirmou a parte autora que uma suposta dívida no valor de R$ 1.197,78 (hum mil, cento e
noventa e sete reais e setenta e oito centavos) teria sido gerada perante a Secretaria de Estado da Fazenda e que teve seu nome negativado. Disse que
desconhece e que nunca lhe fora feita qualquer cobrança. Asseverou que nunca perdeu seus documentos pessoais.Asseverou que não realizou qualquer tipo de
negociação no Estado do Maranhão, não possuindo qualquer pendência de impostos.Diante disso, busca a concessão de tutela antecipada consistente na
determinação ao Estado do Maranhão que proceda à imediata retirada do nome do autor de cadastros de restrição ao crédito. No mérito, pugna pela anulação do
débito de R$ 1.197,78 (hum mil, cento e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), mais indenização por dano moral, em valor a ser arbitrado por este
juízo.Com a inicial juntou documentos às fls. 04-06.Decisão concedendo a justiça gratuita e informando que a tutela será apreciada após a contestação, fl.
08.Devidamente citado, o réu não apresentou contestação, conforme certificado à fl. 18. Decisão de fl. 19 verificando que, apesar da ausência de contestação, é
necessária a produção de provas, determinando a intimação do Secretário de Estado da Fazenda para que encaminhe cópia do contrato nº 1351002277 que deu
origem à inscrição do autor nos cadastros restritivos de crédito.Ofício e documentos juntados às fls. 47-53, informando que o débito exigido do autor é referente à
IPVA e decorre da propriedade de uma motocicleta, marca/modelo IMP/KAWASAKI VN750, cor vermelha, placa HON7340, de sua propriedade, estando em
aberto os exercícios de 2009, 2009 e 2010. Ressaltou o sr. Secretário que o nome do autor foi excluído do SERASA em 31/03/2017.É a síntese
necessária.DECIDO.Inicialmente, cumpre observar que o ordenamento jurídico brasileiro permite que o juiz conheça diretamente do pedido, proferindo sentença,
nos casos em que a controvérsia gravite em torno de questão eminentemente de direito ou sendo de direito e de fato, não houver, necessidade de produzir prova
em audiência. Desse modo, cabível é o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), o que ora faço, em atenção aos princípios da economia e da celeridade
processuais.O caso dos autos diz respeito à negativação, supostamente indevida, do nome da parte autora em órgão restritivos, em razão de débito tributário
junto ao Estado do Maranhão.O deslinde da questão, portanto, perpassa pela descoberta da legitimidade da cobrança realizada pelo Estado do Maranhão, bem
como da regularidade da inclusão do nome da parte autora em cadastro de maus pagadores, especificamente quanto ao dever de prévia notificação.Pois bem, o
contexto probatório dos autos não autoriza o reconhecimento de inexistência de relação tributária ente o autor e o requerido. Isso porque conforme
documentação de fls. 48-53, perante a Administração Pública Estadual o autor constava como proprietário da motocicleta IMP/KAWASAKI VN750, cor vermelha,
placa HON7340 respondendo, portanto, pelo IPVA referente ao veículo. Ademais, em nenhum momento o requerente negou que era proprietário do veículo ou
que, ainda, havia pago o débito referente ao veículo mencionado.Outrossim, quanto ao fato de supostamente não ter sido o autor previamente notificado de sua
inclusão em cadastros restritivos, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizou-se no sentido que o dever de notificação pertence aos órgãos
mantenedores de cadastros restritivos, a quem se afigura a legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, bastando o envio de correspondência dirigida ao endereço
do credor para que desincumbência do encargo:Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em
cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando
já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. -
Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são
oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da
inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - É ilegal e sempre
deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC. -
Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º
83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem
prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe
01/04/2009).AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO. 1. Consideram-se preclusas as matérias
que, decididas pela decisão monocrática recorrida, não são novamente impugnadas em sede de agravo interno. Precedentes. 2. A Segunda Seção deste
Tribunal, no julgamento do REsp 1.083.291/RS representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C CPC/73), consolidou o entendimento de que, para a
notificação ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, basta o envio de correspondência dirigida ao endereço do credor, sendo
desnecessário o aviso de recebimento. 3. Na espécie, a Corte a quo, calcada nas provas acostadas aos autos, concluiu pelo descumprimento do disposto no art.
43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor. A revisão desse entendimento demanda a reapreciação das provas, providência que encontra óbice na Súmula
7/STJ, o que impede o conhecimento do reclamo por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1108448/RS,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018).Nesta senda, imperioso aplicar a regra de julgamento estabelecida no
artigo 373, inciso I, do CPC, segundo a qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo que a parte interessada não se
desincumbiu de seu ônus da prova da suposta fraude realizada, mesmo oportunizado para fazê-lo.Outrossim, o fato de a parte supostamente não ter sido
notificada de sua inclusão em órgão de proteção ao crédito não faz exsurgir responsabilidade do Estado do Maranhão, visto que o dever competia ao respectivo
órgão mantenedor do banco de dados restritivo.Do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da
inicial.Condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 85, § 2º,
do CPC, suspensa a exigibilidade em virtude dos benefícios da justiça gratuita.Publique-se. Registre-se. Intime-se, e, certificado o trânsito em julgado, dê-se
baixa e arquive-se.São Luís, 27 de agosto de 2019.Suely de Oliveira Santos FeitosaJuíza de Direito Auxiliar - NAUJ Resp: 173294

PROCESSO Nº 0031729-03.2014.8.10.0001 (343642014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA
ADVOGADO: THIAGO DE MELO CAVALCANTE ( OAB 11592-MA )
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REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO: JOSE BORRALHO RIBEIRO FILHO ( PROCURADOR DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS )

Processo nº : 31729-03.2014.8.10.0001 (343642014) Autor : CEQUIPEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA
Advogado : Thiago de Melo Cavalcante, OAB/MA 11.592Réu : MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS SENTENÇA:Trata-se de Ação de Cobrança c/c pedido de tutela
antecipada ajuizada por CEQUIPEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA contra MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, ambos
qualificados nos autos.Aduziu o requerente que participou do pregão presencial nº 380/2011/CLP/PMSL, processo licitatório originário do processo administrativo
nº 030-63-99/2011, cujo objeto consistiu no fornecimento de material permanente (mobiliário escolar), de interesse da Secretaria Municipal de Educação -
SEMED.A requerente informou que fora declarada vencedora do certame e, ato contínuo, procedeu-se à assinatura do contrato de nº 039/2011-SEMED, no valor
de R$ 10.470.000,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta mil reais) e, por conseguinte, foram emitidas as Notas de Empenho. Noticiou que a partir do
recebimento das referidas Notas de Empenho, iniciou-se o fornecimento do mobiliário, o qual fora devidamente tombado, com as notas fiscais devidamente
atestadas. Ressalta que todo o mobiliário licitado foi devidamente fornecido, sem que houvesse qualquer pagamento por parte do réu, embora tenham sido
devidamente atestadas todas as notas fiscais.Destacou ainda, que a homologação das Notas Fiscais emitidas pela feita Procuradoria Geral do Município.
Asseverou que, apesar dos termos pactuados, o requerido não adotou as providências legais a seu encargo, fato este que culminou na sua inadimplência.Diante
disso, requereu a condenação do requerido ao pagamento do valor correspondente a R$ 10.472.000,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais),
devidamente corrigido.Colacionou à inicial os documentos de fls. 20-151. Petição de emenda à inicial e documentos de fls. 155-227.Regularmente citada (fls.
231-232), a parte requerida apresentou contestação às fls. 238-246, pugnando pela improcedência dos pedidos.Decisão à fl. 248 negando o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela. Desta decisão houve interposição de agravo de instrumento, com posterior indeferimento do pedido antecipatório pela relatora
do agravo (fls. 269-284; 287-289). Réplica acostada às fls. 257-265, rechaçando os argumentos contestatórios, reiterando os pedidos iniciais.Termo de Audiência
Preliminar à fl. 296, onde fora tentada a composição amigável, sem êxito. Pelas partes foi dito que não tinham outras provas a serem produzidas.Alegações
Finais da parte autora às fls. 325-327 e do réu às fls. 330-334.Relatado, passo a decidir.Na hipótese dos autos, verifico que a parte autora deseja a
satisfação/pagamento da quantia de R$ 10.472.000,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais) por parte do Município de São Luís, em virtude da
prestação de serviço de fornecimento de mobiliário escolar, objeto de licitação que havia ganho.Asseverou que, após cumprir rigorosamente o contrato firmado e
não ter recebido a contraprestação, diante da inércia do Poder Público, viu-se obrigado a buscar junto ao Poder Judiciário o pagamento do serviço prestado.Da
documentação acostada aos autos, observo que a empresa requerente anexou as notas fiscais devidamente recibadas, comprovando, assim, a execução do
objeto contratual.Como se sabe, o recebimento de objeto contratual em contratos administrativos é ato solene, conforme dispõe o art. 73 da Lei nº 8.666/1993,
senão vejamos:Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:I - em se tratando de obras e serviços:a) provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;b)
definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;Portanto, tem-se que a
documentação constante nos autos demonstra a efetiva entrega dos bens e serviços objeto do ajuste em comento. Na contestação apresentada pelo réu, não
houve qualquer negativa da entrega dos móveis ou que o pagamento já havia sido efetuado.Vale ressaltar que o ônus de comprovar o referido pagamento é do
réu, na medida em que a parte autora juntou documentos que corroboram os fatos alegados na sua exordial, notadamente o contrato celebrado entre os
litigantes e as notas fiscais com o aceite. Do mesmo modo caberia à ele (réu) comprovar, mediante prova documental, que os serviços prestados foram
efetivamente pagos, o que não se verificou nos autos.Por todas essas razões, fica patente a existência da dívida, do valor e da obrigação do réu em pagá-la.No
que tange à atualização monetária da dívida, bem como à incidência dos juros devidos, o art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com a alteração que lhe foi dada pela Lei
nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, preleciona o seguinte:Art. 1º-F - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais
da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.Assim, há que se aplicar o índice da caderneta de poupança, em cumprimento ao disposto no
art. 1º-F da Lei nº. 11.960/2009, mormente no que tange ao termo inicial da atualização monetária, o qual deve ter sua incidência a partir da data do vencimento
da última prestação evidenciada nos contratos firmados entre as partes.Por tudo que fora exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte
autora CEQUIPEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA para CONDENAR o réu o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS a pagar o
valor correspondente ao contrato nº 039/2011 - SEMED (processo administrativo nº 030-6399/2011 - SEMED), no valor de R$ 10.472.000,00 (dez milhões,
quatrocentos e setenta e dois mil reais).Ressalto que os valores serão acrescidos de atualização monetária e de juros moratórios, calculados com base no índice
oficial da caderneta de poupança, a primeira contada da data do vencimento da última prestação evidenciada em cada contrato, e os últimos contados da data da
citação.A liquidação da sentença far-se-á à vista do contrato anexado aos autos, ocasião em que a parte autora fará os cálculos de seus créditos.Diante da
sucumbência, com base no art. 85, parágrafos 2.º 4º do CPC, apreciando equitativamente (atendendo ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa), e, ainda, em consonância com a jurisprudência pátria, condeno o requerido em honorários advocatícios que fixo em
15% (quinze por cento) do valor total da condenação, a serem pagos à parte autora.Sem custas, e com remessa necessária.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.São Luís, 30 de agosto de 2019.Suely de Oliveira Santos FeitosaJuíza de Direito Auxiliar - NAUJ Resp: 173294

PROCESSO Nº 0042228-46.2014.8.10.0001 (453252014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARIA DAS GRACAS DE CASTRO DUARTE MENDES
ADVOGADO: FABÍOLA DE PAULA COSTA VERAS RAMOS ( OAB 7876-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: OSCAR MEDEIROS JÚNIOR( PROCURADOR DO ESTADO DO MARANHÃO)

SENTENÇATrata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PARCIAL ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DE
CASTRO DUARTE MENDES em face do ESTADO DO MARANHÃO, pelos argumentos que abaixo passo a delinear.Aduz que
Alega a requerente, em suma, que é magistrada estadual, fazendo jus ao pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE),
oriunda da Lei 8.448/1992, que disciplina o art. 37, XI e art. 39, § 1° da Constituição Federal, dispondo sobre a equivalência de
remuneração percebida pelos membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta que no âmbito da magistratura do Estado do Maranhão, o TJMA concedeu administrativamente o pagamento das
parcelas referentes aos meses de 06/12/1999 a 06/12/2004, conforme processo administrativo n° 46048/2009. Aduz ainda, que em
razão da ausência de disponibilidade financeira o TJMA e o Chefe do Executivo fizeram um acordo institucional para pagamento
parcelado em 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas daquele período e quanto ao período de setembro de 1994 a
05/12/1999 foi acordado o pagamento em quatro prestações, ficando 40% do valor a ser pago em 27 parcelas. Diz mais, que ao
efetuar o pagamento das prestações do acordo, o TJMA fez incidir imposto de renda, sendo que a Parcela Autônoma de
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Equivalência (PAE) possui natureza jurídica indenizatória, razão pela qual considera indevida a incidência do imposto de renda.Ao
final requer: 1) Requer a concessão de tutela antecipada para que o requerido se abstenha de promover novos descontos do
imposto de renda sobre a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) a ser pago à requerente nos meses vindouros; 2) procedência
da ação, para que o requerido seja condenado a restituir os valores dos descontos indevidos do imposto de renda sobre as
parcelas do PAE.Em contestação de fls. 103/120, o requerido pugna pela improcedência dos pedidos formulados pela
requerente.Decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada às fls. 93/94. Intimada, a parte autora não apresentou réplica, fl.
123.Feito concluso para julgamento. É O RELATÓRIO. DECIDO. Tendo em vista que a questão de mérito é unicamente de direito,
passo a conhecer diretamente do pedido e a julgar antecipadamente à lide, nos termos do artigo 355 do Código de Processo
Civil.O cerne da questão consiste em definir o caráter da verba denominada Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, se
remuneratória ou indenizatória, uma vez que, conforme sua natureza, haverá ou não a incidência do Imposto de Renda.Os
documentos de fls. 16/58 dos autos não deixam margem a dúvidas acerca do caráter indenizatório da verba denominada Parcela
Autônoma de Equivalência - PAE, instituída pelo Supremo Tribunal Federal e paga aos magistrados com base na Lei n°
8.448/1992.Desta feita, tratando-se de verba indenizatória, não poderá incidir o imposto de renda, de acordo com a jurisprudência
pacífica dos nossos tribunais superiores, conforme pode ser observado na ementa do seguinte julgado, do Superior Tribunal de
Justiça:TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. VALORES RECEBIDOS POR
MEIO DE PRECATÓRIO JUDICIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO
NÃO PROVIDO.A Corte Especial firmou compreensão segundo a qual detém caráter indenizatório, e não remuneratório, o valor
devido ao candidato cuja aprovação no concurso público foi reconhecida por decisão judicial e que deixou de ser nomeado dentro
da ordem cronológica dos demais candidatos ato ilegal da administração (EREsp 825.037/DF, Rei. Min. ELIANA CALMON, Corte
Especial, DJe 22/2/11).Em se tratando de verba de natureza indenizatória não incide imposto de renda (REsp 1.243.022/RS, Rei.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 09/06/11).Agravo regimental não provido (AgRg no REsp
1090891/RS, Rei. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013).Sobre o
tema o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão vem se manifestando nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA
IMPOSTO DE RENDA SOBRE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. 1. Na hipótese
dos autos, tem-se que a concessão de auxílio-moradia aos Membros do Poder Judiciário teve por finalidade precípua a
recomposição patrimonial dos mesmos, na medida em que foram obrigados a suportar gastos não previstos com moradia ante a
inexistência de imóvel funcional a eles disponível. Decerto, a intenção do Tribunal de Justiça do Maranhão ao elaborar a
Resolução nº 11/2009, foi de ressarcir os Magistrados que tenham vivenciado essa específica circunstância. 2. Destaca-se que a
PAE, ainda que isoladamente considerada, isto é, ainda que sem qualquer inclusão de valores referentes ao auxílio moradia, vem
sendo reconhecida como verba de caráter indenizatório, o que implica a não incidência do Imposto de Renda. 3. Apelação
conhecida e improvida. 4. Unanimidade. (Ap no(a) AI 055311/2014, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN
DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/10/2016, DJe 11/10/2016).Com efeito, não houve a tributação das diferenças
da PAE pagas aos magistrados, conforme determinação do art. 12-A da Lei n° 7.713/88, ou seja, em separado dos demais
rendimentos do mês. Tal omissão ocasionou à magistrada um enorme prejuízo mensal.Nesse passo, juridicamente, a diferença da
PAE é classificada como rendimentos do trabalho e deve ser tributada como RRA, em razão de se tratar de verbas devidas e não
pagas em exercícios fiscais (anos-calendários) anteriores aos do pagamento.Assim, tenho que o enquadramento legal e tributário
das diferenças da PAE é o previsto no art. 12-A, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 7.713/1998, em razão de serem tributadas exclusivamente
na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês e calculado sobre o
montante pago, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram
os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.Contudo, até o mês de junho de 2014, a tributação feita pelo requerido quanto aos rendimentos da PAE recebidos pelos
magistrados foram feitos com base no art. 12 da Lei n. 7.713/1998, não aplicável para recebimentos de direitos relativos a
exercícios anteriores ao do pagamento, sendo certo, pois, que a magistrada tivera um prejuízo mensal com a retenção a maior
indevida de IRRF, e, principalmente, com a impossibilidade de compensar essa retenção na Declaração de Ajuste
Anual.DISPOSITIVOANTE AO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS À INICIAL para, com base no
art. 487, I do Código de Processo Civil, confirmando a decisão de tutela antecipada, determinar que o requerido se abstenha de
efetuar qualquer desconto relativo ao Imposto de Renda na Parcela Autônoma de Equivalência - PAE paga mensalmente à autora,
bem como, a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda sobre a PAE, nos meses
referenciados na inicial, decorrentes de Acordo celebrado entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, acrescidos de juros de
mora pelos percentuais aplicados à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA, diante da modulação dos efeitos da
decisão proferida pelo STF nas ADI 4425 e 4357, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Quanto aos
honorários advocatícios sucumbenciais, a definição do percentual ocorrerá quando liquidado o julgado nos termos do art. 85, §4°, II
do Código de Processo Civil.Sentença sujeita à remessa necessária, ex vi do artigo 496, I do Código de Processo Civil.Publique-
se. Intimem-se. Cumpra-se.São Luís-MA, 30 de agosto de 2019JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIORJuiz de Direito,
designado conforme Portaria - CGJ 37492019 Resp: 176289

PROCESSO Nº 0043984-27.2013.8.10.0001 (480472013)
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AUTOR: ROBERT LIMA COSTA
ADVOGADO: GUTEMBERG SOARES CARNEIRO ( OAB 5775-MA )

REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO: ALEXSANDRO RAHBANI ( PROCURADOR DO MUNICIPIO)
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SENTENÇATrata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO E SALÁRIO C/C COBRANÇA ajuizada por
ROBERT LIMA COSTA em face do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, ambos qualificados nos autos.Aduz o autor que foi nomeado
Técnico Municipal de Nível Superior - Odontologia pelo Município de São Luís em 26.06.2008, estando, atualmente, classificado no
Nível Superior IX-B, como consta em seu holerite, sendo que, segundo afirma, adquiriu o direito à Promoção para o Cargo Técnico
Municipal de Nível Superior Classe II, após ter, cumulativamente, cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo
exercício na classe que ocupa, além de ter concluído o curso de Pós-Graduação em Especialização em Odontologia e por ter
obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) na média de suas avaliações de desempenho funcional nos termos da Lei Municipal
n. 4.616/06.Requer, ao final, com supedâneo nas razões expostas, a sua promoção para o Cargo de Técnico Municipal de Nível
superior Classe II, na respectiva progressão a que tem direito, eis que já cumpriu os requisitos dos arts. 26, I, II e III e 18, I a IV, da
Lei Municipal n. 4.616/06, com as correções devidas, além do pagamento das diferenças havidas em razão da reclassificação
pleiteada.Com a inicial vieram os documentos de fls. 07 a 16, estando dentre estes Parecer no Processo Administrativo n.
040/2863/2013 que justifica a negativa da promoção pleiteada administrativamente à inexistência de previsão orçamentária para
abrigar tal despesa, consoante prevê o art. 30 da lei n. 4.616/06.Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).Decisão deste
Juízo, de fl. 18, deferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, determinando, também, a citação do Município de São Luís
na, pessoa do seu Procurador-Geral, para contestar a ação no prazo de 60 (sessenta) dias.Em sua defesa o ente municipal
informa que a concessão de promoção não contempla a titulação como pré-requisito, estando condicionada, na verdade, à
existência de dotação orçamentária suficiente para abrigar tal despesa, além da disponibilidade de vaga.Em sede de preliminar,
arguiu a nulidade absoluta por falta de condições da ação, nos termos do art. 267, VI, do pretérito Código de Processo Civil.Arguiu,
também, que o autor não se desincumbiu da prova do fato constitutivo do seu direito nos termos do art. 333, I, do CPC/73.No
mérito argui que deixou o auto de cumprir com os requisitos legais exigidos de forma cumulativa, sendo a primeira exigência o
interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício; a segunda exigência é a avaliação de desempenho funcional, não
constando nos autos que foi realizada; a terceira exigência é o servidor estar em efetivo exercício. Continua afirmando que,
somente após o cumprimento dessas três exigências é que o servidor terá a possibilidade de concorrer à promoção e, se vencedor
da concorrência, passará para a classe imediatamente superior àquela a que pertence.Além disso, acrescenta que o PCCV
estabelece, no art. 30, que as promoções dependerão, cumulativamente, e sempre, da existência de vaga no cargo e da
disponibilidade financeira.Ao final requer a declaração de improcedência dos pedidos, para reconhecer que o Município de São
Luís não é obrigado a promover o autor para a classe imediatamente superior à que pertence, independentemente de realização
das avaliações de desempenho e sem o respaldo orçamentário.Réplica às fls. 44/46.À fl. 48 este Juízo determinou que a SEMAD -
Secretaria de Administração Municipal, informe, no prazo de 20 (vinte) dias, a quantidade de cargos de Técnico Municipal de Nível
Superior - Odontologia existentes na Classe II e quantos estão efetivamente ocupados, determinação que foi cumprida consoante
fl. 55, que declarou a existência de 10 (dez) cargos na Classe II de Técnico Municipal de Nível Superior - Odontologia, e que todos
encontram-se efetivamente ocupados.As partes não tiveram interesse na produção de outras provas. É o Relatório. Passo à
FundamentaçãoA Lei n. 4.616/06 dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento da Prefeitura de São
Luís, dispondo acerca da promoção na carreira do servidor municipal, inclusive sobre os requisitos exigidos. Vejamos o que dispõe
o art. 26:Art. 26 Para concorrer à promoção, o servidor público deverá, cumulativamente:I - cumprir o interstício mínimo de 03 (três)
anos de efetivo exercício na classe em que se encontre;II - ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) na média de suas
avaliações de desempenho funcional, nos termos desta Lei;III - estar no efetivo exercício do seu cargo público. A considerar
apenas os requisitos do art. 26 da Lei n. 4.616/06, não restaria qualquer dúvida do direito à promoção pleiteado pelo autor, eis que
dois dos requisitos dispostos foram cumpridos, quais sejam, o interstício mínimo de 03 (três) anos e o efetivo exercício no cargo, o
que não foi negado na defesa do réu. Quanto ao outro requisito, ficou demonstrado provado que não ocorreu, nada obstante
entender-se que não pode o autor ser prejudicado face a essa inércia do réu.Todavia, os outros requisitos, que, segundo o réu,
não foram observados, os quais se referem ao previsto no art. 30 da Lei n. 4.616/06, transcrito a seguir:Art. 30 As promoções
serão processadas pela Prefeitura Municipal de São Luís uma vez por ano, especificamente no mês de aniversário do servidor
público, e dependerão sempre da existência de vaga e disponibilidade financeira.§ 1º Terá preferência para promoção o servidor
público que contar com melhor resultado nas Avaliações de Desempenho Funcional.Quanto à ausência de disponibilidade
financeira o réu informou que não houve previsão orçamentária para custear a promoção pleiteada; quanto à existência de vagas
na Classe II pretendida pelo autor, o réu informou, também, que não há disponibilidade. Portanto, esses dois requisitos últimos não
foram cumpridos, o que inviabiliza a procedência do pedido do autor de Promoção à Classe II.Certamente que, quanto a isso, não
há dúvida que a lei vincula a ação do administrador público, sendo vedado ao juiz, no exame da legalidade dos atos, questionar os
critérios que a própria lei defere ao administrador (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 15ª. Ed. Rio
de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 42).Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, nos
termos do art. 487, I do CPC.Condeno ainda, a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00
(um mil reais), ex vido disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.Entretanto, em razão da concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita, a requerente somente ficará obrigada ao pagamento desde que possa fazê-lo sem prejuízo próprio
ou da sua família e, se dentro de cinco anos, a contar desta sentença, não puder satisfazer o pagamento, a obrigação ficará
prescrita, a teor do disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Condeno ainda, a requerente ao pagamento de honorários
advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), ex vido disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Entretanto,
em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a requerente somente ficará obrigada ao pagamento desde
que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família e, se dentro de cinco anos, a contar desta sentença, não puder satisfazer
o pagamento, a obrigação ficará prescrita, a teor do disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Sentença sem remessa
necessária.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.Azarias Cavalcante de AlencarJuiz de
Direito Substituto(Portaria-CGJ n. 3749/2019) Resp: 176289
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PROCESSO Nº 0044404-95.2014.8.10.0001 (475832014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ALDIRA AUREA SANTOS ARAUJO e NILZA PEREIRA BRAZ
ADVOGADO: EDSON CASTELO BRANCO DOMINICI JUNIOR ( OAB 8563-MA ) e EDSON CASTELO BRANCO DOMINICI
JUNIOR ( OAB 8563-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN ( OAB -MA )

SENTENÇATrata-se de Ação Ordinária de Reclassificação de Cargo ajuizada por Nilza Pereira Braz e Aldira Áurea Santos Araújo
em face do Estado do Maranhão, todos já devidamente qualificados nos autos.Aduzem as autoras que são funcionárias públicas
efetivas do Estado, exercendo o cargo de auxiliar de enfermagem, pertencentes ao grupo de Administração Geral, vinculadas ao
subgrupo de Apoio Administrativo, na carreira de Apoio à Saúde, nos termos da Lei n. 9.664 de 2012.Aduzem que a Lei
supramencionada foi criada com o objetivo de melhorar a estruturação e a sistemática do Plano de Cargos e Carreira dos
Servidores Públicos Estaduais e que, entre as disposições da legislação supracitada, ficaram estabelecidos os critérios de
Promoção do Servidor Público concernente à elevação de uma classe para outra, passando da última referência da classe em que
se encontra para a referência inicial de classe imediatamente superior àquela que pertence.Sustentam que o Decreto n.
12.612/1992 estabeleceu interstícios temporais para efeitos de enquadramento, no caso dos auxiliares de enfermagem, a
Referência inicial do cargo, que se daria em 14 (servidor com menos de 03 anos de exercício público), e a Referência final em 21
(servidor com mais de 26 anos de efetivo exercício).Informam, outrossim, que a as bases referenciais entre 14 e 21 do cargo de
auxiliar de enfermagem foram revogadas pela Lei n. 9.664/12, passando essas referências substituídas e escalonadas em
numeração ordinal crescente de 01 à 11, contudo o Estado não está realizando as mudanças de referências de classe de
servidores que já possuem direito à promoção, como no caso das autoras.Dissertam, ademais, que existe perda nos seus
vencimentos, pois estão há 22 (vinte e dois) anos de efetivo exercício, devendo, à luz do Decreto n. 12.612/92, serem enquadradas
na Referência n. 20 e, trazendo para a nova legislação (Lei n. 9.664/12), na Referência n. 10, Classe Especial.Asseveram, assim,
que há uma perda nos seus vencimentos vez que estão recebendo valores atinentes à Referência n. 008, ou seja, R$ 1.015,05 (mil
e quinze reais e cinco centavos), sendo que deveriam estar na Referência n. 10, percebendo o valor de R$ 1.076,76 (mil e setenta
e seis reais e setenta e seis centavos).Requerem a procedência da ação, para que sejam retificados os respectivos níveis de
referência da servidora, enquadrando-as na Referência n. 10, Classe Especial, bem como sejam atribuídos às autoras os
vencimentos correspondentes a essas referências. Pugnam, ainda, que sejam realizados os pagamentos das diferenças de forma
retroativa à data em que as servidoras já deveriam estar enquadradas, de julho de 2012, acrescidos de juros e correção
monetária.Com a inicial vieram os documentos de fls. 11 a 36.Deram à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).À fl. 38 este Juízo
concedeu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.Citado, o réu contestou a ação, oportunidade em que sustentou que não
prosperam as pretensões das autoras, posto o art. 20 da Lei n. 9.664/12 dispõe que 'Para fazer jus à Progressão por tempo de
Exercício no Cargo, o servidor público deverá, cumulativamente: ter cumprido estágio probatório; ter cumprido o interstício mínimo
de dois anos de efetivo exercício na referência de vencimento ou subsídio em que se encontra; estar no efetivo exercício do seu
cargo'.Aduz, outrossim, que o caso das autoras é de Progressão e não de Promoção, eis que estas pugnam por seus
enquadramentos da Referência 08 para a Referência 10, e de acordo com o anexo IV da Lei n. 9.664/12, não há irregularidades
nas progressões funcionais das autoras, constatando-se que dos contracheques de 2012 e 2013 as autoras estavam enquadradas
na Classe C, Referência 08, com vencimentos base no valor de R$ 730,66 e R$ 677,05, respectivamente, e em 2014 as autoras
foram enquadradas, automaticamente, na Classe C, Referência 08, com vencimentos base de R$ 820,10 e R$ 1.860,34,
respectivamente.Assevera, ademais, que a irresignação das autoras consiste somente na mudança do Regime Jurídico
estabelecido no PGCE e que é de conhecimento que não há direito adquirido a regime jurídico, pleiteando, ao final, a
improcedência dos pedidos declarando-se extinta a ação com resolução do mérito.Intimado, o autor não apresentou réplica,
conforme atesta certidão de fls. 53.Sem vistas ao Ministério Público.É o relatório. Decido.Conheço diretamente dos pedidos, posto
tratarem-se de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade da produção de outras provas, o que faço com amparo no
artigo 355, I, do Código de Processo Civil.O feito versa sobre pedido de progressão funcional de servidoras na respectiva
referência de acordo com o seu tempo de serviço e o pagamento retroativo de diferença salarial desde julho/2012.Com efeito, a Lei
Estadual n. 9.664/2012 - Plano Geral de Carreiras e Cargos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do
Poder Executivo Estadual - PGCE - estabelece os requisitos obrigatórios para efeitos de progressão, nos termos do art. 19 a 23, in
verbis:Art. 19. Progressão é a evolução do servidor dentro da tabela remuneratória, no mesmo cargo, dentro da mesma classe,
levando-se em consideração, o tempo de exercício no cargo e a qualificação profissional.Art. 20. Para fazer jus à Progressão por
Tempo de Exercício no Cargo, o servidor público deverá, cumulativamente:I - ter cumprido estágio probatório;II - ter cumprido o
interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício na referência de vencimento ou subsídio em que se encontra;III - estar no
efetivo exercício do seu cargo.Art. 21. A Progressão por Tempo de Exercício no Cargo observará a data do ingresso do servidor no
cargo público que ocupa e será efetuada independentemente de requerimento.Art. 22. A Progressão por Qualificação Profissional
dar-se-á mediante a obtenção pelo servidor de diploma em curso de graduação, pós-graduação e cursos em áreas correlatas ao
exercício do cargo ocupado, adquiridos posteriormente ao seu ingresso no cargo que ocupa, e desde que não constituam requisito
para o ingresso no cargo, conforme dispuser o regulamento.§ 1º A progressão de que trata o caput deste artigo, poderá ser
conquistada pelo servidor, desde que cumprido o interstício estabelecido para Progressão por Tempo de Exercício no Cargo,
podendo ser concedidas até duas referências vencimentais, imediatamente superiores a que se encontra o servidor, independente
de classe, dentro do mesmo cargo, conforme critérios a serem definidos em regulamento.§ 2º Após a opção disciplinada no art. 36
desta Lei, a primeira Progressão por Qualificação Profissional ocorrerá quando preenchidos os requisitos deste artigo.Art. 23. A
Progressão por Qualificação Profissional não se aplica às carreiras beneficiadas pelo Adicional de Qualificação instituído pela Lei
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n.º 9.040, de 08 de outubro de 2009, e pela Lei n.º 9.492, de 10 de novembro de 2011.Para a efetivação da Promoção, por sua
vez, as autoras deveriam comprovar alguns requisitos cumulativos, como segue:Art. 27. A efetivação das promoções ocorrerá
sempre que o servidor cumprir, cumulativamente:I - três anos na última referência da classe em que se encontra;II - ter obtido nas
três últimas avaliações, desempenho satisfatório, nos termos definidos em regulamento próprio;III - estar no efetivo exercício do
seu cargo.Na inicial, todavia, as autoras Conclui-se que as autoras pretendem suas progressões e não suas promoções, eis que
almejam a mudança da Referência 08 para a Referência 10. E como bem arguido pelo réu, estas já foram concedidas
automaticamente, consoante se observa do quadro de fl. 36 comparado com os respectivos contracheques de fls. 15 a 17 e 26 a
29.Ante ao exposto, Julgo Improcedentes os pedidos das autoras, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno ainda, as
requerentes ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), ex vido disposto no artigo 85,
§2º, do Código de Processo Civil.Entretanto, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, as requerentes
somente ficarão obrigadas ao pagamento desde que possam fazê-lo sem prejuízo próprio ou das suas famílias e se, dentro de
cinco anos, a contar desta sentença, não puderem satisfazer o pagamento, a obrigação ficará prescrita, a teor do disposto no art.
98, §3º, do Código de Processo Civil.Sentença sem remessa necessária.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís (MA), 30
de agosto de 2019.Azarias Cavalcante de AlencarJuiz de Direito Substituto(Portaria-CGJ n. 3749/2019) Resp: 176289

PROCESSO Nº 0054809-93.2014.8.10.0001 (584422014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA CÍVEL

IMPETRANTE: DANIEL ARAUJO JACINTO SANTOS
ADVOGADO: EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA )

IMPETRADO: DIRETOR DE ENSINO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: ALEXANDRE CAVALCANTI PEREIRA ( PROCURADOR DO ESTADO DO MARANHÃO)

SENTENÇATrata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DANIEL ARAÚJO JACINTO SANTOS
contra ato supostamente ilegal da lavra do DIRETOR DE ENSINO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO.Sustenta
o impetrante, em síntese, que, teria sido impedido de participar do Processo Seletivo para o Curso de Força Tática do Processo
Seletivo nº 011/2014, por não preencher os requisitos previstos no edital.Prossegue afirmando que além de ser impossibilitado de
inscrever-se o impetrado afirmou que não daria explicações para "um soldado". Por fim, conclui requerendo a concessão da ordem,
a fim de que lhe seja assegurada a participação no aludido Curso de Formação.Em contestação, fls. 245/286, o impetrado alegou
que o indeferimento da inscrição baseou-se nas normas editalícias, portanto, não há direito líquido e certo a ser amparado por
Mandado de Segurança. Ao prestar as informações a autoridade sustentou a estrita legalidade do ato atacado, eis que se
consubstanciara nos moldes da norma editalícia, fls. 210/242.Opinou o Ministério Público pela denegação da ordem, fls.
284/286.Vieram-me os autos conclusos.É O RELATÓRIO. DECIDO.Não prospera a impetração. Com efeito, não logrou o
impetrante demonstrar o alegado direito em ordem a permitir a almejada proteção.Veja-se que o impetrante não fora admitido no
Curso de Força Tática do Processo Seletivo nº 011/2014 por não preencher requisitos expressos no edital. Para inscrição no Curso
os candidatos deveriam preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 4. DOS REQUISITOS:a) Ser voluntário, com
comprometimento por escrito, anexado ao requerimento, conforme o anexo D;b) Ser policial militar combatente;c) Estar no mínimo
no comportamento "BOM";d) No caso do policial militar encontrar-se "sub judice", poderá concorrer à vaga desde que tenha
liberação do juiz respectivo para afastar do foro, de vaga de acordo com o art. 392, CPPM deverá ser anexada ao seu
requerimento;e) Estar em pleno desempenho das atividades policiais;f) Ter sido considerado APTO pela Junta Médica Militar
(JMS) e pela comissão para aplicação do TAF - padrão especial, designada pela Diretoria de Ensino;g) Ter conceito favorável do
Comandante, Chefe ou Diretor, expresso em requerimento;h) Comprometer-se em providenciar o material obrigatório discriminado
ANEXO C. (grifo nosso)Descumprira, assim, exigência expressa do edital tal como prevista no item 4, alíneas "b" e "f" do
instrumento convocatório: Curso de Formação da PMMA concluído, fls. 163/181 e considerado Inapto conforme Ata da Junta
Militar, de Saúde fls. 279, de modo que não se configurou a suposta ilegalidade ou abusividade no ato de sua eliminação.O que se
observa ao se debruçar sobre o mérito da impetração, é a clara intenção do candidato de afastar exigência editalícia pautada em
norma legal que lhe é desfavorável, a fim de que receba tratamento privilegiado, em detrimento daqueles que foram excluídos do
certame em iguais condições, o que nitidamente ofende os princípios da vinculação do edital, da legalidade e da
isonomia:MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO INTERNO DA PMDF.
PROMOÇÃO PARA O CARGO DE MÚSICO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
EXIGÊNCIA DE TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO POLICIAL MILITAR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança requerida por
candidato de seleção interna da PMDF eliminado do certame, por não preencher o requisito de comprovação de tempo mínimo (de
18 anos) de serviço prestado à Corporação. 2. A não obtenção de provimento jurisdicional favorável em sede liminar, proferido em
caráter precário e provisório, não acarreta a perda superveniente do objeto da ação mandamental ou do interesse de agir do
impetrante Preliminar rejeitada. 3. Segundo o consagrado aforismo jurídico "o edital é a lei do concurso público" e seus termos
vinculam, reciprocamente, a banca examinadora e os candidatos, estabelecendo as regras que irão reger o certame. As
disposições editalícias se inserem no âmbito do poder discricionário da Administração, o que lhe possibilita atuar com certa
liberdade de escolha a respeito dos critérios de conveniência e oportunidade para a prática de seus atos, os quais, contudo, devem
observar os limites da lei, não sendo viável que o Poder Judiciário avalie esses elementos (mérito administrativo), sob pena de
usurpar a competência do Poder Executivo ou de se arvorar no papel de legislador, em evidente ofensa ao princípio da separação
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dos poderes. 4.Não se constata violação ao princípio da legalidade, ou aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na
exigência do requisito temporal previsto na legislação aplicável e edital do concurso interno. 5. Se o candidato não preenche o
requisito, conforme exigido no edital do concurso interno para promoção funcional, não há qualquer ilegalidade na sua eliminação
do certame. Admitir o contrário implicaria em concessão de tratamento diferenciado e privilegiado em relação aos demais
candidatos, esvaziando, por completo, o conteúdo do edital, o que ofenderia, respectivamente, aos princípios da isonomia e da
vinculação ao edital. 6. Apelo não provido.(Acórdão n.1143898, 07058929020188070018, Relator: CESAR LOYOLA 2ª Turma
Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que é vedado ao
juiz exercer controle sobre o mérito do ato administrativo. Como bem anota Carvalho Filho, citando SEABRA FAGUNDES: "se
pudesse o juiz fazê-lo, faria obra de administrador, violando, dessarte, o princípio de separação e independência dos poderes"
(Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Atlas, 2016). E está de todo acertado esse fundamento: se ao juiz cabe a
função jurisdicional, na qual afere aspectos de legalidade, não se lhe pode permitir que proceda a um tipo de avaliação, peculiar à
função administrativa e que, na verdade, decorre da própria lei.Também os tribunais já placitaram que "é defeso ao Poder
Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe unicamente examiná-lo sob o aspecto de sua legalidade, isto é, se
foi praticado conforme ou contrariamente à lei. Esta solução se funda no princípio da separação dos poderes, de sorte que a
verificação das razões de conveniência ou de oportunidade dos atos administrativos escapa ao controle jurisdicional do Estado"
(STJ, AgRg no REsp 1.470.182, j. 4.11.2014).Nessa linha é a orientação do STJ, como ilustra o julgado abaixo
ementado:PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO. INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. PERFIL DO CANDIDATO
INCOMPATÍVEL COM O CARGO PLEITEADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA
284/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REGRAS DO EDITAL. SÚMULA 5/STJ. 1.
Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 168, e-STJ): 'o controle jurisdicional fica limitado ao exame da legalidade do edital e
dos atos administrativos praticados no certame, de modo que não lhe é permitido entrar no mérito dos critérios estabelecidos pela
Administração, em seu juízo de conveniência e oportunidade, para a seleção dos candidatos mais aptos e preparados a
desempenhar as funções do cargo para o qual concorrem'. (...) 5. Recurso Especial não conhecido". (REsp 1684483/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) À luz dessas considerações, conclui-
se inexistir direito líquido e certo do impetrante/apelante a ser resguardado pela presente ação mandamental, que se presta
unicamente a amparar o inconformismo do impetrante com o conteúdo das normas legais e disposições editalícias que exigem
requisito temporal não satisfeito pelo impetrante. Infere-se, pois, que qualquer intervenção do Poder Judiciário no caso em apreço
implicaria indevida intervenção no mérito da decisão administrativa, atribuindo-lhe valores e critérios diversos, em substituição
àqueles avaliados pela banca examinadora legalmente constituída.Isso posto, denego a segurança.Sem custas, em virtude da
gratuidade, e sem honorários advocatícios - Lei nº 12.016/2009.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís(MA), 30 de agosto
de 2019.JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIORJuiz de Direito, designado conforme Portaria - CGJ 37492019 Resp:
176289

Diretoria da Secretaria da CGJ

DECDIAR-GCGJ - 5262019
( relativo ao Processo 354412019 )
Código de validação: 7BBFD90111

ASSUNTO: Solicitação de diárias
REQUERENTE: KARINY REIS BOGÉA SANTOS

DECISÃO
Trata-se de requerimento feito pelo (a) Juiz (a) Kariny Reis Bogéa Santos, Juíza Coordenadora do Planejamento e Aprimoramento da Justiça do Primeiro
Grau, matrícula nº 95638, no qual solicita a concessão de 04 (quatro) e ½ (meia) diária (s) em favor, em razão de deslocamento para participação em mutirão de
sentenças a ser realizado na Comarca de São Mateus do Maranhão/MA, no período de 02 a 06 de setembro do corrente ano, em favor dos magistrados
Alexandre Antônio José de Mesquita, juiz, mat. nº 149807, Bruno Barbosa Pinheiro, juiz, mat. nº 185389, Jorge Antônio Sales Leite, juiz, mat. nº 144287,
Mirella Cezar Freitas, juíza, mat. nº 144139, Pablo Carvalho e Moura, juiz, mat. nº 188953, e dos servidores Alanna Matos Pinho da Silveira, assessora de
juiz, mat. nº 176966, Alanna Sousa Lima, assessora de juiz, mat. nº 192146, Cícero da Silva Neto, assessor de juiz, mat. nº 186973, Francisco Gonçalves
de Castro Neto, analista judiciário, mat. nº 160234, Thiago Sabino dos Santos, assessor de juiz, mat. nº 190181.
O (A) requerente anexou ao seu pedido: 1) formulário de requisição de diárias preenchido e; 2) OFC-CPAJPGCGJ - 1282019.
Consta DESPACHO-CFPCGJ - 12292019 da Coordenadora de Finanças e Pessoal da CGJ com a informação de reserva de crédito orçamentário para fins de
arbitramento de 04 (quatro) e ½ (meia) diária (s) no valor de R$ 1.456,70 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), em favor dos servidores
Alanna Matos Pinho da Silveira, Alanna Sousa Lima, Cícero da Silva Neto, Francisco Gonçalves de Castro Neto, e Thiago Sabino dos Santos e o valor
de R$ 2.598,00 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais), em favor dos magistrados Alexandre Antônio José de Mesquita, Bruno Barbosa Pinheiro, J
orge Antônio Sales Leite, jMirella Cezar Freitas e Pablo Carvalho e Moura. Outrossim, informou que os servidores e magistrados não atingitam o limite de
diárias previsto no Art. 17, III, da Resolução GP nº 047/2019.
É o relatório. Decido.
Conforme dispõe o caput do art. 79 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão (Lei Complementar nº. 014/91), terá o magistrado
direito a passagens e diárias quando afastado de sua sede ou em representação.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, o procedimento e o fluxo processual para concessão de diárias, passagens e inscrição em curso, congresso ou
evento assemelhado, encontra-se regulamento pela Resolução nº. 047/2019 e pela Portaria Conjunta nº 20/2018, que estabelecem os prazos e requisitos, bem
como as hipóteses de vedação, entre outras disposições.
O art. 11 da Resolução nº 047/2019 estabelece que a concessão e o pagamento de diárias pressupõem, obrigatoriamente:

I – seu requerimento, devidamente fundamentado;
II – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;
III – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou das atividades desempenhadas no
exercício da função comissionada ou do cargo em comissão;
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IV – publicação do ato na imprensa oficial de veiculação dos atos do Tribunal, contendo: o nome do servidor ou magistrado, o
cargo ou função ocupado, o destino, a atividade a ser desenvolvida e o período de afastamento;
V – comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada;
VI – portaria de designação, pauta de julgamento ou ato de convocação para magistrados em substituição, titulares ou suplentes
das Turmas Recursais, respectivamente.

No caso, a juíza Kariny Reis Bogéa Santos solicita concessão de diárias aos magistrados e servidores Alexandre Antônio José de Mesquita, juiz, mat. nº
149807, Bruno Barbosa Pinheiro, juiz, mat. nº 185389, Jorge Antônio Sales Leite, juiz, mat. nº 144287, Mirella Cezar Freitas, juíza, mat. nº 144139, Pablo
Carvalho e Moura, juiz, mat. nº 188953, e dos servidores Alanna Matos Pinho da Silveira, assessora de juiz, mat. nº 176966, Alanna Sousa Lima, assessora
de juiz, mat. nº 192146, Cícero da Silva Neto, assessor de juiz, mat. nº 186973, Francisco Gonçalves de Castro Neto, analista judiciário, mat. nº 160234,
Thiago Sabino dos Santos, assessor de juiz, mat. nº 190181. Cristiano Regis Cesar da Silva ,
titular da Vara Única de Santa Quitéria, justificou a necessidade de seu deslocamento em razão de deslocamento para participação em mutirão de sentenças a
ser realizado na Comarca de São Mateus do Maranhão/MA.
Dessa forma, preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 11, e inexistindo qualquer das hipóteses de vedação elencadas no art. 17, ambos da Resolução nº
047/2019 do TJ, DEFIRO
o pedido de concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diária (s) integral (is), no valor de 04 (quatro) e ½ (meia) diária (s) no valor unitário de R$ 368,40 (trezentos e
sessenta e oito reais e quarenta centavos), totalizando a quantia de R$ 1.456,70 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), em
respectivamente favor dos servidores Alanna Matos Pinho da Silveira, assessora de juiz, mat. nº 176966, Alanna Sousa Lima, assessora de juiz, mat. nº
192146, Cícero da Silva Neto, assessor de juiz, mat. nº 186973, Francisco Gonçalves de Castro Neto, analista judiciário, mat. nº 160234, Thiago Sabino
dos Santos, assessor de juiz, mat. nº 190181 e o valor unitário de R$ 614,00 (seiscentos e quatorze reais), totalizando a quantia de R$ 2.598,00 (dois mil
quinhentos e noventa e oito reais), em respectivamente favor dos magistrados Alexandre Antônio José de Mesquita, juiz, mat. nº 149807, Bruno Barbosa
Pinheiro, juiz, mat. nº 185389, Jorge Antônio Sales Leite, juiz, mat. nº 144287, Mirella Cezar Freitas, juíza, mat. nº 144139, Pablo Carvalho e Moura, juiz,
mat. nº 188953.
Em atenção ao art. 22º e 23º da Resolução nº. 047/2019 do Tribunal de Justiça/MA, o beneficiado deverá comprovar seu deslocamento junto à Coordenadoria de
Finanças e Pessoal da CGJ, após o término da viagem.
Ao Gabinete do Diretor Geral do TJ, para fins de autorização do crédito, servindo esta decisão como portaria.
Dê-se ciência. Publique-se.

São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 18:47 (MARCELO CARVALHO SILVA)

DECDIAR-GCGJ - 5272019
( relativo ao Processo 356252019 )
Código de validação: 1774800163

ASSUNTO: Solicitação de diárias

REQUERENTE: Andreia Ferreira de Souza

DECISÃO

Trata-se de solicitação feita pela Chefe de Gabinete da CGJ, Andreia Ferreira de Souza, matrícula nº 134403, no qual requer autorização para

compensação de quatro diárias e meia em seu favor, e em favor do Capitão Rodrigo Christian Rodrigues Serra, matrícula 184705, concedidas nos

Processos nº 30656/2019 e 30655/2019, tendo em vista a necessidade de participação no mutirão pelo Programa de Enfrentamento da Taxa de

Congestionamento Processual (NAUJ), no período de 03 a 07 de setembro do corrente ano, na Comarca de São Mateus/MA e, ainda, a compensação futura de

diferença de valores restantes, na ocasião do mutirão, que se realizará na Comarca de Bacabal no período de 09 a 13 de setembro do corrente ano.

É o relatório. Decido.

Conforme dispõe o caput do art. 79 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão (Lei Complementar nº. 014/91), terá

o magistrado e o servidor direito a passagens e diárias quando afastado de sua sede ou em representação.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, o procedimento e o fluxo processual para concessão de diárias, passagens e inscrição em curso,

congresso ou evento assemelhado, encontra-se regulamento pela Resolução nº. 047/2019 e pela Portaria Conjunta nº 20/2018, que estabelecem os prazos e

requisitos, bem como as hipóteses de vedação, entre outras disposições.

O art. 11 da Resolução nº 047/2019 estabelece que a concessão e o pagamento de diárias pressupõem, obrigatoriamente:

I – seu requerimento, devidamente fundamentado;

II – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;

III – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou das atividades desempenhadas no

exercício da função comissionada ou do cargo em comissão;

IV – publicação do ato na imprensa oficial de veiculação dos atos do Tribunal, contendo: o nome do servidor ou magistrado, o

cargo ou função ocupado, o destino, a atividade a ser desenvolvida e o período de afastamento;

V – comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada;

VI – portaria de designação, pauta de julgamento ou ato de convocação para magistrados em substituição, titulares ou suplentes

das Turmas Recursais, respectivamente.

Compulsando os autos, verifico que os servidores Andreia Ferreira de Souza, e o Capitão Rodrigo Christian Rodrigues Serra foram

beneficiados com a concessão de 5 e ½ (cinco e meia) diárias, respectivamente correspondente ao valor de R$ 2.149,12 (dois mil cento e quarenta e nove reais

e doze centavos), para custear o seu deslocamento a fim de participar do 82º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça

do Brasil (ENCOGE), a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no período de 03 a 08 de setembro de 2019.

Ocorre, no entanto, que a viagem para Foz do Iguaçu/PR foi cancelada e surgiu a necessidade de deslocamento dos beneficiários até o
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município de São Mateus, tendo em vista a necessidade de participação no mutirão pelo Programa de Enfrentamento da Taxa de Congestionamento Processual

(NAUJ), que ocorrerá no período de 03 a 07 de setembro do corrente ano.

Pelos motivos acima expostos, DEFIRO o pedido para conceder 04 e ½ (meia) diárias, para deslocamento dentro do estado, no valor unitário

368,40 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), totalizando R$ 1.456,70 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), a ser pago

em favor dos servidores Andreia Ferreira de Souza, Chefe de Gabinete da CGJ, matrícula nº 134403 e do Capitão Rodrigo Christian Rodrigues Serra,

matrícula 184705, na forma de compensação de valores referentes ao pagamento já realizado nos autos dos processos 30656/2019 e 30655/2019, tendo em

vista a necessidade de participação no mutirão pelo Programa de Enfrentamento da Taxa de Congestionamento Processual (NAUJ), no período de 03 a 07 de

setembro do corrente ano, na Comarca de São Mateus/MA.

Em atenção ao disposto no art. 11, inc. V, da Resolução nº. 047/2019 do Tribunal de Justiça/MA, o beneficiado deverá apresentar comprovação

de seu deslocamento e das atividades desempenhadas à Coordenadoria de Finanças e de Pessoal da CGJ, após o término da viagem.

A Coordenadoria de Finanças e Pessoal da CGJ, para ciência da concessão de diárias na forma de compensação. Após, ao Gabinete do Diretor

Geral do TJ, para fins de autorização de compensação de crédito, servindo esta decisão como portaria.

Dê-se ciência. Publique-se.

São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 18:51 (MARCELO CARVALHO SILVA)

DECDIAR-GCGJ - 5282019
( relativo ao Processo 356272019 )
Código de validação: 70C617A016

ASSUNTO: Solicitação de diárias
REQUERENTE: ANDREIA FERREIRA DE SOUZA

DECISÃO

Trata-se de requisição de diárias ao policial MICHEL FREIRE DE CARVALHO, Subtenete, para realizar escolta policial do Corregedor Geral da

Justiça, em razão de mutirão pelo Programa de Enfrentamento da Taxa de Congestionamento Processual (NAUJ), na Comarca de São Mateus/MA, no período

de 03 a 07 de setembro do corrente ano.

A requerente anexou ao seu pedido: 1) formulário de requisição de diárias preenchido; 2) MEMO-GCGJ - 3952019.

Consta DESPACHO-CFPCGJ – 12322019 da Coordenadora de Finanças e Pessoal da CGJ com a informação de reserva de crédito

orçamentário para fins de arbitramento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias no valor de R$ 1.189,12 (mil cento e oitenta e nove reais e doze centavos). Outrossim,

informou que o(a) servidor(a) não atingiu o limite de diárias previsto no Art. 17, III, da Resolução GP nº 047/2019.

É o relatório. Decido.

Conforme dispõe o caput do art. 79 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado (Lei Complementar nº. 014/91), terá o magistrado

direito a passagens e diárias quando afastado de sua sede ou em representação.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, o procedimento para concessão de diárias e passagens encontra-se regulamento pela

Resolução nº. 047/2019 e pela Portaria Conjunta nº 20/2018, as quais estabelecem os prazos e requisitos, bem como as hipóteses de vedação.

O art. 11 da Resolução nº 047/2019 estabelece que a concessão e o pagamento de diárias pressupõem, obrigatoriamente:

I – seu requerimento, devidamente fundamentado;

II – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;

III – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou das atividades desempenhadas no

exercício da função comissionada ou do cargo em comissão;

IV – publicação do ato na imprensa oficial de veiculação dos atos do Tribunal, contendo: o nome do servidor ou magistrado, o

cargo ou função ocupado, o destino, a atividade a ser desenvolvida e o período de afastamento;

V – comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada;

VI – portaria de designação, pauta de julgamento ou ato de convocação para magistrados em substituição, titulares ou suplentes

das Turmas Recursais, respectivamente.

No caso, o sargento MICHEL FREIRE DE CARVALHO, foi designado para realizar escolta policial do Corregedor Geral da Justiça, em razão

de mutirão pelo Programa de Enfrentamento da Taxa de Congestionamento Processual (NAUJ), na Comarca de São Mateus/MA.

Dessa forma, preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 11, e inexistindo qualquer das hipóteses de vedação elencadas no art. 15, ambas

da Resolução nº 039/2018 do TJ, DEFIRO a concessão de afastamento e 03 e ½ diárias, em favor do sargento MICHEL FREIRE DE CARVALHO, matrícula

185702, que corresponde ao valor unitário 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 1.189,12 (mil cento e oitenta e nove reais e doze centavos), pela necessidade

de acompanhar o Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão, em razão de mutirão pelo Programa de Enfrentamento da Taxa de Congestionamento Processual

(NAUJ), na Comarca de São Mateus/MA, no período de 03 a 07 de setembro do corrente ano.

Em atenção ao art. 22º e 23º, da Resolução nº. 047/2019 do Tribunal de Justiça/MA, o beneficiado deverá comprovar seu deslocamento junto à

Diretoria Financeira do TJ, após o término da viagem.

Ao Gabinete do Diretor Geral do TJ, para fins de autorização do crédito, servindo esta decisão como portaria.

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.
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Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 19:01 (MARCELO CARVALHO SILVA)

DECDIAR-GCGJ - 5292019
( relativo ao Processo 356312019 )
Código de validação: F48EE11EE1

ASSUNTO: Solicitação de diárias
REQUERENTE: ANDREIA FERREIRA DE SOUZA

DECISÃO

Trata-se de requisição de diárias e transporte terrestre à servidora SILVANIRA SILVA DE FREITA, 1º Sargento, a fim de prestar segurança ao

Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Marcelo Carvalho Silva, em razão de mutirão pelo Programa de Enfrentamento da Taxa de Congestionamento

Processual (NAUJ), na Comarca de São Mateus/MA, no período de 03 a 07 de setembro do corrente ano.

A requerente anexou ao seu pedido: 1) formulário de requisição de diárias preenchido; 2) MEMO-GCGJ - 3952019.

Consta DESPACHO-CFPCGJ - 12332019 da Coordenadora de Finanças e Pessoal da CGJ com a informação de reserva de crédito

orçamentário para fins de arbitramento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias no valor de R$ 874,12 (oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos). Outrossim,

informou que a servidora não atingiu o limite de diárias previsto no Art. 17, VI, da Resolução GP nº 047/2019.

É o relatório. Decido.

Conforme dispõe o caput do art. 79 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado (Lei Complementar nº. 014/91), terá o magistrado

direito a passagens e diárias quando afastado de sua sede ou em representação.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, o procedimento para concessão de diárias e passagens encontra-se regulamento pela

Resolução nº. 047/2019 e pela Portaria Conjunta nº 20/2018, as quais estabelecem os prazos e requisitos, bem como as hipóteses de vedação.

O art. 11 da Resolução nº 047/2019 estabelece que a concessão e o pagamento de diárias pressupõem, obrigatoriamente:

I – seu requerimento, devidamente fundamentado;

II – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;

III – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou das atividades desempenhadas no

exercício da função comissionada ou do cargo em comissão;

IV – publicação do ato na imprensa oficial de veiculação dos atos do Tribunal, contendo: o nome do servidor ou magistrado, o

cargo ou função ocupado, o destino, a atividade a ser desenvolvida e o período de afastamento;

V – comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada;

VI – portaria de designação, pauta de julgamento ou ato de convocação para magistrados em substituição, titulares ou suplentes

das Turmas Recursais, respectivamente.

No caso, a sargento SILVÂNIRA SILVA DE FREITAS, foi designada para acompanhar o Corregedor-Geral da Justiça, em razão de mutirão

pelo Programa de Enfrentamento da Taxa de Congestionamento Processual (NAUJ), na Comarca de São Mateus/MA.

Dessa forma, preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 11, e inexistindo qualquer das hipóteses de vedação elencadas no art. 15, ambas

da Resolução nº 044/2019 do TJ, DEFIRO a concessão de afastamento e 04 e ½ (quatro e meia) diárias, em favor da servidora SILVÂNIRA SILVA DE

FREITAS, matrícula 63016, que corresponde ao valor unitário 230,00 (duzentos e trinta reais), totalizando R$ 874,12 (oitocentos e setenta e quatro reais e doze

centavos), a fim de prestar segurança ao Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Marcelo Carvalho Silva, em razão de mutirão pelo Programa de

Enfrentamento da Taxa de Congestionamento Processual (NAUJ), na Comarca de São Mateus/MA, no período de 03 a 07 de setembro do corrente ano.

Em atenção ao art. 22º e 23º, da Resolução nº. 047/2019 do Tribunal de Justiça/MA, o beneficiado deverá comprovar seu deslocamento junto à

Diretoria Financeira do TJ, após o término da viagem.

Ao Gabinete do Diretor Geral do TJ, para fins de autorização do crédito, servindo esta decisão como portaria.

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 19:03 (MARCELO CARVALHO SILVA)

DECDIAR-GCGJ - 5302019
( relativo ao Processo 356322019 )
Código de validação: C03B95A6BC

ASSUNTO: Solicitação de diárias
REQUERENTE: Andreia Ferreira de Souza

DECISÃO
Trata-se de requerimento feito por Mariana Alencar Sousa, servidora lotada no Gabinete do Corregedor-Geral da Justiça, no qual solicita diárias em favor da
servidora Luciana Delfino Braga, Coordenadora de Finanças e de Pessoal desta Corregedoria-Geral da Justiça, matrícula 107771, em razão de acompanhar e
assessorar o Corregedor-Geral da Justiça na realização de mutirão pelo Programa de Enfrentamento da Taxa de Congestionamento Processual (NAUJ), na
Comarca de São Mateus/MA, no período de 03 a 07 de setembro do corrente ano, na forma do art. 15, § 3° e § 4° da RESOL-GP – 392018.
A requerente anexou ao seu pedido: 1) formulário de requisição de diárias preenchido; 2) MEMO-GCGJ - 3932019.
Consta DESPACHO-CFPCGJ - 12342019 da Coordenadora de Finanças e Pessoal da CGJ com a informação de reserva de crédito orçamentário para fins de
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arbitramento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias no valor de R$ 1.496,92 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos). Outrossim, informou
que a servidora não atingiu o limite de diárias previsto no Art. 17, III, da Resolução GP nº 047/2019.
É o relatório. Decido.
Conforme dispõe o caput do art. 79 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado (Lei Complementar nº. 014/91), terá o magistrado direito a
passagens e diárias quando afastado de sua sede ou em representação.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, o procedimento para concessão de diárias e passagens encontra-se regulamento pela Resolução nº. 047/2019 e
pela Portaria Conjunta nº 20/2018, as quais estabelecem os prazos e requisitos, bem como as hipóteses de vedação.
O art. 11 da Resolução nº 047/2019 estabelece que a concessão e o pagamento de diárias pressupõem, obrigatoriamente:

I – seu requerimento, devidamente fundamentado;
II – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;
III – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou das atividades desempenhadas no
exercício da função comissionada ou do cargo em comissão;
IV – publicação do ato na imprensa oficial de veiculação dos atos do Tribunal, contendo: o nome do servidor ou magistrado, o
cargo ou função ocupado, o destino, a atividade a ser desenvolvida e o período de afastamento;
V – comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada;
V – portaria de designação, pauta de julgamento ou ato de convocação para magistrados em substituição, titulares ou suplentes
das Turmas Recursais, respectivamente.

No caso, a servidora Luciana Delfino Braga, Coordenadora de Finanças e de Pessoal desta Corregedoria-Geral da Justiça, considerando a necessidade de
prestar assistência direta ao Corregedoria-Geral de Justiça, na realização de mutirão pelo Programa de Enfrentamento da Taxa de Congestionamento
Processual (NAUJ), na Comarca de São Mateus/MA.
Dessa forma, preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 11, e inexistindo qualquer das hipóteses de vedação elencadas no art. 15, ambas da Resolução nº
047/2019 do TJ, DEFIRO a concessão de afastamento, 04 e ½ (quatro e meia) diárias em favor da servidora Luciana Delfino Braga, matrícula 107771, que
corresponde ao valor unitário 368,40 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), totalizando 1.496,92 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e
noventa e dois centavos), pela necessidade prestar assistência direta ao Corregedoria-Geral de Justiça na realização de mutirão pelo Programa de
Enfrentamento da Taxa de Congestionamento Processual (NAUJ), na Comarca de São Mateus/MA, no período de 03 a 07 de setembro do corrente ano.
Em atenção ao art. 22º e 23º da Resolução nº. 047/2019 do Tribunal de Justiça/MA, o beneficiado deverá comprovar seu deslocamento junto à Diretoria
Financeira do TJ, após o término da viagem.
Ao Gabinete do Diretor Geral do TJ, para fins de autorização do crédito, servindo esta decisão como portaria.
Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.

São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 18:59 (MARCELO CARVALHO SILVA)

DECDIAR-GCGJ - 5312019
( relativo ao Processo 356332019 )
Código de validação: 5CCBBC4824

ASSUNTO: Solicitação de diárias
REQUERENTE: MARIANA ALENCAR SOUSA

DECISÃO
Trata-se de requerimento feito por MARIANA ALENCAR SOUSA, servidora lotada no Gabinete do Corregedor-Geral da Justiça, no qual solicita diárias e
transporte terrestre em favor da servidora Juliana de Jesus Rabelo Mendes, Assessora de Comunicação desta Corregedoria-Geral da Justiça, matrícula
112862, foi designada para assessorar e acompanhar o Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão na realização de mutirão pelo Programa de Enfrentamento da
Taxa de Congestionamento Processual (NAUJ), na Comarca de São Mateus/MA, no período de 03 a 07 de setembro do corrente ano, na forma do art. 15, § 3° e
§ 4° da RESOL-GP – 047/2019.
A requerente anexou ao seu pedido: 1) formulário de requisição de diárias preenchido; 2) MEMO-GCGJ - 3932019.
Consta DESPACHO-CFPCGJ – 12352019 da Coordenadora de Finanças e Pessoal da CGJ com a informação de reserva de crédito orçamentário para fins de
arbitramento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias no valor de R$ 1.496,92 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos). Outrossim, informou
que o(a) servidor(a) não atingiu o limite de diárias previsto no Art. 17, III, da Resolução GP nº 047/2019..
É o relatório. Decido.
Conforme dispõe o caput do art. 79 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado (Lei Complementar nº. 014/91), terá o magistrado direito a
passagens e diárias quando afastado de sua sede ou em representação.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, o procedimento para concessão de diárias e passagens encontra-se regulamento pela Resolução nº. 047/2019 e
pela Portaria Conjunta nº 20/2018, as quais estabelecem os prazos e requisitos, bem como as hipóteses de vedação.
O art. 11 da Resolução nº 039/2018 estabelece que a concessão e o pagamento de diárias pressupõem, obrigatoriamente:

I – seu requerimento, devidamente fundamentado;
II – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;
III – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou das atividades desempenhadas no
exercício da função comissionada ou do cargo em comissão;
IV – publicação do ato na imprensa oficial de veiculação dos atos do Tribunal, contendo: o nome do servidor ou magistrado, o
cargo ou função ocupado, o destino, a atividade a ser desenvolvida e o período de afastamento;
V – comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada;
VI – portaria de designação, pauta de julgamento ou ato de convocação para magistrados em substituição, titulares ou suplentes
das Turmas Recursais, respectivamente.

No caso, a servidora JULIANA DE JESUS RABELO MENDES ,
Assessora de Comunicação desta Corregedoria-Geral da Justiça, foi designada para assessorar e acompanhar o Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão na
realização de mutirão pelo Programa de Enfrentamento da Taxa de Congestionamento Processual (NAUJ), na Comarca de São Mateus/MA, no período de 03 a
07 de setembro do corrente ano.
Dessa forma, preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 11, e inexistindo qualquer das hipóteses de vedação elencadas no art. 15, ambas da Resolução nº
047/2019 do TJ, DEFIRO a concessão de afastamento e 3 e ½ diárias, em favor da servidora Juliana de Jesus Rabelo Mendes, Assessora de Comunicação
desta Corregedoria-Geral da Justiça, matrícula 112862, que corresponde ao valor unitário 368,40 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos),

Página 78 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



totalizando R$ 1.496,92 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), pela assessorar e acompanhar o Corregedor-Geral da Justiça do
Maranhão na realização de mutirão pelo Programa de Enfrentamento da Taxa de Congestionamento Processual (NAUJ), na Comarca de São Mateus/MA, no
período de 03 a 07 de setembro do corrente ano.
Em atenção ao art. 22º e 23º, da Resolução nº. 047/2019 do Tribunal de Justiça/MA, o beneficiado deverá comprovar seu deslocamento junto à Diretoria
Financeira do TJ, após o término da viagem.
Ao Gabinete do Diretor Geral do TJ, para fins de autorização do crédito, servindo esta decisão como portaria.
Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.

São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 18:53 (MARCELO CARVALHO SILVA)

Diretoria Judiciária

Coordenadoria das Câmaras Cíveis e Criminais Reunidas e da Seção Cível

Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas

Exceção de Impedimento nº 0800092-05.2019.8.10.0040 - PJE
Excipiente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Promotor : ALBERT LAGES MENDES
Excepto : JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IMPERATRIZ
Relatora : Desa. Nelma Celeste Souza Silva Costa

DECISÃO
Trata-se de Exceção de Impedimento proposta pelo representante do Ministério Público do Estado do Maranhão em face do Juiz de Direito
Joaquim da Silva Filho, titular da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Imperatriz, com fundamento no artigo 144, inciso IX, do Código de
Processo Civil.
O Excipiente alega que, após o ajuizamento da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº
0814750-68.2018.8.10.0040, chegou ao conhecimento do Órgão Ministerial que o Juiz excepto ajuizara Ação Declaratória com pedido de danos
morais nº 0807483-45.2018.8.10.0040, em tramitação perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Imperatriz, em desfavor do Promotor de Justiça
signatário da supramencionada Ação Civil Pública, bem como de outros membros do Ministério Público do Maranhão que exercem ou exerceram
suas funções na Comarca de Imperatriz junto à Vara, fato que revela situação de impedimento do magistrado para atuar na ação em epígrafe, com
base no artigo 144, inciso IX do CPC (ID 3242146).
O Magistrado excepto se manifesta nos autos arguindo manifesta carência de interesse e de legitimidade do Ministério Público em arguir tal
exceção. Admite o ajuizamento da Ação Declaratória, contudo destaca que a mesma foi movida contra os Promotores de Justiça atuantes na
Comarca de Imperatriz e não contra o Ministério Público do Estado do Maranhão.
Aduz que a ação proposta pelo Excepto teve como causa Recomendação datada de 25.01.2018, encabeçada pelo Excipiente e subscrita por mais
4 (quatro) Promotores de Justiça, encaminhada ao Prefeito de Imperatriz, em que se ordenou a exoneração de uma servidora do Cargo em
Comissão de Diretora do Hospital Municipal de Imperatriz, por ser namorada de um filho do excepto, por alegado nepotismo cruzado.
Sustenta que a quebra do princípio do juiz natural (CF, art. 5°, LIII), não pode ceder a caprichos pessoais. E havendo eventual colisão de
interesses (pessoais) resolve-se pelo afastamento do excipiente, diante do princípio da Unidade e Indivisibilidade do Ministério Público (Cf, art.
127, §º1°), podendo seus membros atuarem em conjunto ou separadamente e substituírem-se uns pelos outros sem prejuízo à instituição
ministerial.
Despacho (id 3492019).
Parecer ministerial, da lavra da Dra. Ana Lidia de Mello e Silva Moraes, pela procedência da Exceção de Impedimento.
É o relatório. DECIDO.
Preliminarmente, cumpre frisar que o STF e o STJ vêm admitindo a possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso mesmo após
o advento do novo Código de Processo Civil.
Nesse ínterim o enunciado 568 do STJ vem corroborando essa prática, a saber:
O relator monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema.
Seguindo esse posicionamento que admite ao julgador decidir monocraticamente, é que prolato a presente decisão.
O CPC disserta que:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:(…)IX - quando promover ação contra a
parte ou seu advogado. Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: I - ao membro do Ministério Público;
II - aos auxiliares da justiça; III - aos demais sujeitos imparciais do processo. § 1º A parte interessada deverá arguir o
impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber

Página 79 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



falar nos autos. § 2º O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no
prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária. § 3º Nos tribunais, a arguição a que se refere o
§ 1º será disciplinada pelo regimento interno. § 4º O disposto nos §§ 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de
suspeição de testemunha.

Segundo o doutrinador Alexandre Freitas
“(…)o impedimento é vício mais grave que a suspeição, razão pela qual aquele pode se arguido no processo a qualquer tempo,
até o trânsito em julgado da sentença, e mesmo após esse momento, por mais dois anos, através de ação rescisória (art. 485, II,
CPC). Já a suspeição deve ser arguida no prazo previsto no art. 305 do Código de Processo Civil, sob pena de se ter por sanado
o vício, e aceito o juiz”.

Compulsando os autos, vê-se tratar-se originariamente de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº
0814750-68.2018.8.10.0040, promovida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Estado do Maranhão e Município de Imperatriz.
Nesse contexto, em que pese o fato do Magistrado excepto ter ajuizado Ação Ordinária Indenizatória contra o então promotor de justiça da
comarca de Imperatriz, e que por essa razão o mesmo teria ofendido o princípio do juiz natural, tais fundamentos não gozam de lógica jurídica,
de modo a reconhecer o impedimento do Magistrado.
Primeiramente, a mencionada ação indenizatória foi movida em desfavor das pessoas físicas, que são promotores de justiça, e não contra o
Ministério Público Estadual, como faz entender o excipiente.
Ocorre, que a meu ver, a simples existência de demanda patrocinada pelo excepto em desfavor das pessoas físicas (promotores de justiça) não
evidencia parcialidade, tampouco serve para pôr em dúvida a dignidade do Magistrado no exercício da sua função jurisdicional.
Por conseguinte, não existindo provas acerca da parcialidade do Juiz para processar e julgar a presente ação, impossível nomear um substituto
legal, sob pena de afronta ao Princípio do Juiz Natural, o qual está elencado na Carta Magna, como um dos direitos e garantias fundamentais,
mais especificamente em seu art. 5º, LIII, a saber: “ninguém será processado ou sentenciado, senão pela autoridade competente”.
Oportuno destacar que estamos falando de um Juiz que atua na Vara da Fazenda Pública e da importância do munus público do Promotor de
Justiça frente as ações que tramitam perante a referida Vara.
Estes buscam a proteção do erário, não sendo cabível que as ações de cunho pessoal movida em face das pessoas físicas dos procuradores
subscritores da ação seja capaz de provocar a parcialidade do Magistrado em face do interesse maior da sociedade em todas as demandas que
forem ajuizadas pelos referidos promotores de justiça, como se pôde observar com as inúmeras exceções de impedimento protocoladas com o
mesmo argumento em face do referido juiz, o que, a meu ver, caso existisse a parcialidade deveria restar devidamente comprovado nos autos
específicos, não podendo se limitar a interpretação textual da norma que trata do impedimento.
Ao prever a suspeição do juiz "interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes", este dispositivo funda a análise de
parcialidade no eventual interesse (concreto) do magistrado no feito, permitindo, assim, um melhor equacionamento de cada situação, a
proporcionar soluções muito mais racionais do que a vazia presunção de parcialidade contida na regra de impedimento.
Desse modo, o impedimento previsto no inciso IX do art. 144 do NCPC, ao embasar a aferição da parcialidade do magistrado no simples fato de
possuir ação ajuizada contra um dos procuradores, na qualidade de pessoas físicas, acaba por ferir a finalidade do Código que é de amoldar-se a
seu contexto social, devendo, por isso, ser relativizada buscando-se a efetividade do processo.
Ante o exposto e em desacordo com o parecer ministerial, julgo improcedente a exceção de impedimento.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargadora NELMA CELESTE SOUZA SILVA COSTA
RELATORA

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0800427-47.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS
IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA
ADVOGADO: EMERSON DE SOUZA FARIAS (OAB-MA 16.001)
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATOR: Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria do Socorro Borges da Silva, contra ato supostamente abusivo e ilegal atribuído
ao Secretário de Educação do Estado do Maranhão.
Consta na inicial, que a impetrante em 27/06/2016 protocolou pedido de Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (TCT), processo nº 0137574/2016,
perante a Unidade Regional de Caxias – MA, URE/Caxias, na qual a impetrante atuou na condição de professora do Ensino Básico de 1994 a 2009.
Assevera a impetrante que, segundo informações obtidas, o órgão responsável para a emissão da referida Certidão é o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - IPREV / COORDENADORIA DE CADASTRO PREVIDENCIÁRIO e não existe nenhuma previsão quando a
SEDUC enviará esse processo para a emissão do documento requerido, pois ainda não forma juntados o histórico funcional da ex-servidora no pedido de
emissão do CTC.
Com tais considerações, requer a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, determinando que a Autoridade Coatora proceda a emissão da CTC,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, caso haja o descumprimento da medida.
Com a petição inicial, juntou os documentos necessários.
Deixei para apreciar o pedido de liminar, após a prestação de informações da autoridade coatora, oportunizando ainda o ingresso no feito do litisconsorte Estado
do Maranhão.
Devidamente intimada a autoridade coatora prestou informações.
O Estado do Maranhão não ofertou contestação.
Os autos vieram em conclusão para apreciação da liminar.
É o que cabe relatar no momento. DECIDO.
A Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009), dispõe em seu artigo 7º, inciso III, que para a concessão da medida liminar requerida, exige-se que
estejam presentes, conjuntamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a
possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser conhecido na decisão de mérito.
No caso, a Impetrante afirmar que a Secretária Estadual de Educação deixou cumprir a obrigação de fazer, pois já se passaram mais de 2 (dois) anos e seis
meses e até a presente data a SEDUC não enviou o processo para a emissão do documento requerido junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do
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Estado do Maranhão - IPREV.
Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão da liminar requerida, sobretudo considerando as
informações da autoridade coatora, no sentido de que o supramencionado processo administrativo encontra-se desde o dia 13/02/2019, recebido na
Coordenadoria de Cadastro Previdenciário do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão -IPREV.
Ademais, como a própria impetrante afirma na sua inicial, que o órgão responsável para a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição é o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV. Portanto, não seria prudente, neste momento processual deferir a liminar pretendida, para
determinar que a autoridade apontada com coatora, ou seja, Secretário de Educação do Estado do Maranhão proceda a emissão da CTC.
Além disso, a pretensão da Impetante será melhor examinada quando do julgamento do mérito do mandamus, razão pela qual INDEFIRO a liminar pleiteada.
Notifiquem-se o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV para que prestem as informações que entenderem necessárias, no
prazo de 10 (dez) dias, enviando-lhe cópias da inicial do mandamus e dos documentos que a instruem.
Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se e cumpra-se.
Cópia da presente decisão servirá como ofício.

São Luís/MA, 26 de Agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
AÇÃO RESCISÓRIA N° 0807044-23.2019.8.10.0000 – São Luís
Autor: Estado do Maranhão
Procurador: João Ricardo Gomes de Oliveira
Réu: Wilson Alves da Luz

Advogado: Benedito Jorge Gonçalves de Lira (OAB/MA 9.561)

Relator: Des. José de Ribamar Castro
DECISÃO

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela antecipada proposta pelo Estado do Maranhão, visando rescindir
o Acórdão de relatoria da Des. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, proferido no julgamento do Agravo Regimental n.º
9387/2016 na Apelação Cível nº 0898/2016, em que reformou a sentença de improcedência da Ação Ordinária movida por Wilson
Alves da Luz, reconhecendo o direito do autor ao recebimento da diferença remuneratória de 6,1%.

Em sua inicial rescisória, aduz o autor que a manifesta violação ao art. 37, X, da CF reside em tratar a Lei Estadual
n.º 8.970/2009 como lei de revisão geral anual, quando trata-se de norma que concedeu reajustes setorizados a diversas frações
do serviço público do Estado do Maranhão, afirmando haver violação da norma ínsita na Súmula Vinculante n.º 37.

Alega que o acórdão contraria julgamento firmado com base no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº IRDR n° 22.965/2016 de minha Relatoria, buscando sua aplicação ao presente caso.

Defende, ainda, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito
consubstanciada no fato de que o Acórdão malfere o teor dos arts. 2º e 37, X, da CF, ofende a Súmula Vinculante nº 37; e o perigo
do dano decorre da grave lesão ao orçamento estadual ao ter que cumprir com as despesas de grande vulto financeiro.

Com tais argumentos, requer a concessão da tutela para sustar os efeitos do acórdão que se busca rescindir,
julgando-se, ao final, procedente a ação.

É o relatório. DECIDO.

Como relatado, visa o autor rescindir o Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJ/MA que, visando
rescindir o Acórdão de relatoria da Des. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, proferido no julgamento do Agravo Regimental
n.º 9387/2016 na Apelação Cível nº 0898/2016, em que reformou a sentença de improcedência da Ação Ordinária movida por
Wilson Alves da Luz, reconhecendo o direito do autor ao recebimento da diferença remuneratória de 6,1%(seis vírgula um por
cento).

Pois bem.

Sabe-se que a concessão de liminar em Ação Rescisória encontra arrimo na possibilidade de dano irreparável
e de difícil reparação, desde que também revelada a verossimilhança na pretensão, cuja tutela evitaria que se tornasse inócua
uma eventual decisão positiva proferida na Rescisória.

Em realidade, a liminar na via Rescisória é medida extrema e excepcional que se aplica ao caso concreto ante a
demonstração de verossimilhança, o que, aliado à demonstração de riscos de lesão irreparável decorrente da natural demora na
tramitação do feito - periculum in mora -, possibilita a concessão da medida de cautela.

Na espécie, ao menos em uma análise perfunctória, verifico que o Estado do Maranhão obteve decisão favorável acerca da não
implantação do reajuste do percentual de 6,1% (seis vírgula um por cento) nos vencimentos dos servidores, em virtude de tese
firmada por meio do IRDR n° 22.965/2016, nos seguintes termos: “ As Leis nº. 8.970/09 e 8.971/09 não possuem caráter de revisão geral e
anual, porquanto implementaram reajuste específico e setorial, descabendo o direito dos servidores públicos estaduais à diferença de 6,1%, referente
a percentual maior concedido para determinada categoria”.

Do mesmo modo, conforme julgado das Segundas Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal, em caso semelhante,
evidenciada está a fumaça do bom direito, eis que adotou-se o entendimento de que o Acórdão que reconheceu as Leis Estaduais
nº 8.970/09 e 8.971/09 como de revisão geral e concedeu reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 6,1% sobre
as suas remunerações, viola o art. 37, X da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 37, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE, DANDO PROVIMENTO A RECURSO DE
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APELAÇÃO, RECONHECE O DIREITO DE REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 6,1% SOBRE A REMUNERAÇÃO
DE SERVIDORES ESTADUAIS/PODER JUDICIÁRIO COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 8.970/2009. VIOLAÇÃO LITERAL AO
DISPOSTO NO ART.37, X, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE DO STF Nº 37. ART.966 V, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE
NÃO CABIMENTO DA RESCISÓRIA. SÚMULA Nº 343 DO STF. 1. A presente ação rescisória visa desconstituir o acórdão nº
141933/2014, exarado pela Segunda Câmara Cível desta Corte, que deu provimento à apelação cível 5.651/2013
(0044113-66.2012.8.10.0001) de relatoria do Desembargador Vicente de Castro, reformando a sentença do Juízo de Direito da
3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís, exarada nos autos da ação ordinária nº 0044113-66.2012.8.10.0001),
manejada pelos ora requeridos, para, ao contrário do assentado na aludida sentença, julgar procedentes os pedidos por eles
deduzidos na inicial daquela ação, reconhecendo o direito deles ao percentual de 6,1% (seis vírgula um por cento) decorrente
da diferença na aplicação índice previsto na Lei Estadual nº 8.970/2009 quando reajustou, de forma geral anual, os vencimentos
dos servidores públicos estaduais. 2.Consoante já decidiu o STJ e do STF, o enunciado da Súmula nº 343 do STF, que diz que
"não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseada em texto legal
de interpretação controvertida nos tribunais", não é aplicável quando a questão verse sobre "texto" constitucional, hipótese em
que cabível é a ação rescisória mesmo diante da existência de controvérsia interpretativa nos Tribunais, em face da
"supremacia" da Constituição, cuja interpretação "não pode ficar sujeita à perplexidade, e da especial gravidade de que se
reveste o descumprimento das normas constitucionais, mormente o "vício" da inconstitucionalidade das leis. 3. Viola literal
disposição do art. 37, X, da CF/88, o acórdão que, reconhecendo a Lei Estadual nº 8.970/2009, como lei de revisão geral,
concedeu reajuste aos servidores públicos estaduais vinculados ao Poder Judiciário no percentual de 6,1% sobre as suas
remunerações, ferindo, ao mesmo tempo, a Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário,
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a
sua rescisão nos termos do art. 966, V, do CPC/2015 (art. 485, V, do CPC/1.973). 4. Ação rescisória julgada procedente. (AR
no(a) ApCiv 005651/2013, Rel. Desembargador(a) JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS
REUNIDAS, julgado em 06/04/2018 , DJe 17/04/2018)

Assim, em sede de cognição sumária, penso que o Acórdão rescindendo, a princípio, aparenta não ter recebido
adequada prestação jurisdicional, em especial no que diz respeito a violação literal do art. 37, X, da Constituição Federal e pela
possibilidade de perigo do dano com o comprometimento ao equilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas do Estado do
Maranhão.

Nesse contexto, uma vez existente a verossimilhança do alegado, a indicar em juízo provisório que o entendimento fustigado
estaria passível de rescisão, assim como evidenciada a demonstração de possibilidade de dano irreparável, entendo que a matéria
debatida na Ação Rescisória apresenta os requisitos necessários à concessão da medida pretendida. Logo, amparado nas
circunstâncias dos autos, defiro a tutela buscada para sustar a execução do Acórdão nº 179.007/2016 até julgamento de mérito da
presente Rescisória.

Cite-se o Réu para responder aos termos da presente Ação Rescisória, no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo
com o artigo 454, do RITJMA e artigo 970, do Novo Código de Processo Civil.

Esta decisão servirá de ofício para todos os fins de direito.

Publique-se. Cumpra-se.

São Luís/MA, 30 de Agosto de 2019.

Desembargador José de Ribamar Castro
Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
Cumprimento de Sentença n.º 0802827-68.2018.8.10.0000.
REQUERENTE: MARCELO DIAS FONTENELE E OUTROS.
ADVOGADO: JOSÉ CAVALCANTE ALENCAR JÚNIOR (OAB MA 5980).
EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO.
PROCURADOR: RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre oscálculos de id. 4324900.
Após, conclusos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 02de setembrode 2019.
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes.

Relatora.

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0803192-88.2019.8.10.0000
Embargante: Daniel Lima Oliveira
Advogado: Josemar Emilio Silva Pinheiro (OAB/MA 2147)
Embargados: Estado do Maranhão
Secretaria de Educação do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência SEGEP
Relator: Res. José de Ribamar Castro

DESPACHO

Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do
embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos termos e fundamentos dos Embargos em
epígrafe, nos termos do art. 1.023, §2º do CPC1.

Ultimada essa providência, e decorrido o prazo supra, voltem-me conclusos.

Este despacho servirá de ofício para todos os fins de direito.
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Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador José de Ribamar Castro
Relator

1 Art. 1.023. (...). § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão
embargada.

MANDADO DE SEGURANÇA NÚMERO ÚNICO:0803490-80.2019.8.10.0000
IMPETRANTE: CESAR AMORIM PEREIRA

ADVOGADO: CARLOS ALFREDO MIRANDA LUCENA, OAB-MA 12.742

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO MARANHÃO E CENTRO

BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR: DES. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO

Defiro o pedido de justiça gratuita, considerando a comprovação documental que o Impetrante preenche os
pressupostos para sua concessão, conforme petição de Id. 3506873.

Notifique-se a autoridade apontada como coatoras para que preste as informações que entenderem necessárias, no
prazo de 10 (dez) dias, enviando-lhes cópias da inicial do mandamus e dos documentos que a instruem, bem como, nos termos do
art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Estado do Maranhão, na
qualidade de litisconsorte passivo, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Após, conclusos para apreciação da liminar pleiteada.

Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 27 de Agosto de 2019.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0803495-39.2018.8.10.0000
RESCINDENTES: ANA MARGARIDA DE OLIVEIRA e outros
ADVOGADO: RAIMUNDO JORGE DA SILVA FILHO (OAB/MA 16.449)
RESCINDENDO: GILSON QUEIROZ DE ABREU E SILVA

RELATOR: DES. RAIMUNDO BARROS

DESPACHO

A responsabilidade pela viabilização dos pressupostos processuais para regular andamento da demanda é do autor,

não podendo tal ônus ser transferido ao Poder Judiciário. Portanto, indefiro o pedido formulado pelo rescindente (Id 4264512) de

envio de oficios as operadoras de telefonia bem com a Companhia Energética do Maranhão–CEMAR, para que informem eventual

endereço do rescindendo.

Com efeito, e considerado que a citação por edital é medida excepcional, que só deverá ocorrer após o esgotamento

das vias ordinárias, intime-se os rescindentes no prazo de 5(cinco) dias, promover os atos e as diligências necessários ao regular

andamento do feito, sob pena de extinção, nos exatos termos do art. 485, III, IV do CPC.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
AGRAVO INTERNOEM AÇÃO RESCISÓRIANº: 0804267-65.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: IDEHY RODRIGUES DOS SANTOS FILHO E OUTROS
ADVOGADO: BRUNI GUILHERME DA S. OLIVEIRA (MA8064-A), JOÃO MARCOS LUCENA FAGUNDES (MA18914)
AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE SOUZA (MA10103)
RELATOR: DES. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO
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Intime-se o agravado para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, §2º do CPC.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Luís, 26 de Agosto de 2019.
Des. RAIMUNDOJosé BARROSde Sousa

Relator

MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0805010-75.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS
IMPETRANTE: RÔMULO ABREU PACHECO
ADVOGADO: VANESSA LINDOSO DOS SANTOS (OAB-MA 18358)
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP
RELATOR: Desembargador RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DESPACHO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RÔMULO ABREU PACHECO contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo SECRETÁRIO DE
ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, ocasião em que requer a concessão de justiça gratuita.
Contudo, nos termos do art. 99, §3º do CPC, a alegação de insuficiência de recursos goza de presunção relativa, devendo ser analisada de acordo com cada
caso concreto.
Assim, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, determino a intimação do Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente que preenche
os pressupostos para concessão de gratuidade.
Após, com ou sem a juntada de documentos, volte-me conclusos os autos.
Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 27 de Agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0805184-84.2019.8.10.0000
IMPETRANTE: FERNANDA BRAGA COELHO

ADVOGADO: FERNANDA BRAGA COELHO, OAB/MA 13043

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP

RELATOR: DES. RAIMUNDO BARROS
DESPACHO

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações que entenderem necessárias, no
prazo de 10 (dez) dias, enviando-lhes cópias da inicial do mandamus e dos documentos que a instruem, bem como, nos termos do
art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Estado do Maranhão, na
qualidade de litisconsorte passivo, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Após, conclusos para apreciação da liminar pleiteada.

Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 27 de Agosto de 2019.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0806203.28.2019.8.10.0000
IMPETRANTE: JOSIBELIANO CHAGAS FARIAS
ADVOGADA: NADIA LICE CARVALHO MARTINS SILVA RENOVATO (OAB-MA 10.680)
IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA
RELATOR: Desembargador RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DESPACHO
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações que entender necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, enviando-lhe cópias da
inicial do mandamus e dos documentos que a instruem.
Após, voltem-me conclusos os autos para apreciação da liminar pleiteada.
Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 26 de Março de 2018.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

RECLAMAÇÃO CÍVEL Nº 0807394-11.2019.8.10.0000 - pje.

Reclamante : Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

Advogado : Álvaro Luiz Da Costa Fernandes 11.735-A

Reclamado : José Nonato Feitosa Da Silva

Relator Substituto : Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto.

D E S P A C H O
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Em cumprimento ao disposto no art. 9º-B, I, “g”, do RITJMA, que determina a competência da Seção Cível para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir as
controvérsias entre Acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, DETERMINO a redistribuição do presente feito, tendo em vista que os autos foram distribuídos
equivocadamente a esta E. 2ª Câmara Cível.

1.

Cumpra-se.2.

São Luís, 29 de agosto de 2019.3.4.5.

Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto.6.

Relator Substituto7. 1. 1.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0818585-50.2019.8.10.0001
IMPETRANTE: IVANIA DE RIBAMAR DE ARAUJO SANTOS VIEIRA.
ADVOGADA: RAISSA PEIXOTO DE ALMEIDA SILVA – OAB/MA 16.055
IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO
LITISCONSORTE: ESTADO DO MARANHÃO

DESPACHO

Considerando o decurso do lapso decorrente do ajuizamento do mandamus em juízo incompetente (Id 3798228) para evitar

instabilidade jurídica e tumulto processual, a medida liminar será examinada como questão de fundo (art. 7º, inciso I, da Lei nº

12.016/2009).

Com efeito, notifique-se a autoridade apontada como coatora, para no prazo legal, prestar as informações que entender

necessárias, fornecendo-lhe cópia da petição inicial e demais documentos instrutivos. Notifique-se ainda, o Estado do Maranhão,

para querendo, ingressar no feito, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, remeta-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de

parecer conclusivo.

Serve cópia do presente despacho como ofício de intimação.

Publique-se e cumpra-se.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

Segundas Câmaras Cíveis Reunidas

SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
Reclamação Cível – Balsas
Nº Único: 0806848-53.2019.8.10.0000
Reclamante: Marqueovane Nascimento da Silva
Advogado: Denisson de Azevedo Lisboa, OAB/MA 13.273
Reclamada: BV Financeira S/A
Relatora: DesªCleonice Silva Freire

DECISÃO
Trata-se de Reclamação Cível, com pedido liminar, ajuizadapor Marqueovane Nascimento da Silva,contra Acórdão proferido pela
Turma Recursal Cível e Criminal da comarca de Balsas, sob alegação de que o julgado impugnado encontra-se em divergência
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada através doRecurso Especial nº 1.251.331/RS, que reconhece a
ilegalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Cadastro (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC).
Analisando os autos, verifico que a distribuição do presente feito às Segundas Câmaras Cíveis Reunidas contraria o
disposto no art. 9-B, inciso II, alínea “g”, do Regimento Interno desta Corte, que atribui à Seção Cível a competência
para julgar as “ reclamações destinadas a dirimir divergências entre acórdão prolatado por turma recursal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivoe em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para
garantir a observância de precedentes”.
Pelo exposto, declaro a incompetência absoluta das Segundas Câmaras Cíveis Reunidaspara apreciar e julgar a presente
Reclamação, devolvendo os autos à Coordenadoria para redistribuição do processo à Seção Cível, nos termos do art. 9-B, inciso
II, alínea “g”, do Regimento Interno desta Corte.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora
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SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0807589-93.2019.8.10.0000

Relator: Desembargador Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Impetrante: BR-TRANS – Indústria, Comércio e Serviços Ltda
Advogado: Dr. Daniel Guerreiro Bonfim (OAB/MA 6.554)
Impetrado: Juiz Auxiliar da Presidência Gestor da Coordenaria de Precatórios

EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE – UTILIDADE.
INDEFERIMENTO DA INICIAL 1. Carece de interesse-utilidade o Impetrante que postula
providência já adotada pela autoridade Impetrada.
2. Ordem denegada monocraticamente.

RELATÓRIO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): Trata-se de Mandado de Segurança (MS) impetrado
contra ato dito ilegal e abusivo do Juiz Auxiliar da Presidência, Gestor da Coordenadoria de Precatórios do TJMA, que
determinou a devolução do Ofício de Requisição de Precatório nº 303/2019, oriundo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
para fins de juntada de documento essencial à formação do precatório, qual seja, cópia da petição inicial da execução.
Na inicial do MS (ID 4318850), o Impetrante afirma que a Autoridade Coatora cancelou o precatório de que é credor, causando-
lhe grave dano em razão do aumento do tempo de espera para a satisfação do crédito. Sustenta que a autoridade impetrada não
obedeceu aos procedimentos previstos no regimento interno do TJMA, na medida em que não submeteu sua decisão ao
presidente do Tribunal; não converteu o feito em diligência e não intimou o Impetrante de sua decisão.
Era o que cabia relatar.
DECISÃO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): Ao compulsar os autos, verifico que a providência adotada
pelo Impetrado, e indicada como abusiva, foi a devolução do ofício de requisição para fins de regularização da pendência
identificada no precatório, nos exatos termos do que dispõe o art. 10 da Resolução nº 10/2017-TJMA, circunstância que possui
idêntica natureza da “diligência”  de que trata o art. 535 § 2º do RITJMA.
Portanto, ao pugnar pela realização da dita “diligência”, o Impetrante, além de demonstrar ciência inequívoca do ato, postula
provimento que já está sendo adotado pelo Impetrado, que age por delegação da Presidência (RITJMA, art. 26-A §4º), não
necessitando submeter seus atos ao órgão delegante para o fim de fazer valer o regramento contido na Resolução do TJMA
quanto à regularidade na formação do precatório .
Sendo adotada pela Autoridade a providência aqui reclamada, o exercício da jurisdição, por meio do processo, revela-se inútil,
sendo o mandamus incapaz de conferir ao Impetrante “uma condição ou posição mais vantajosa” (in: PINTO, Nelson Luiz.
Manual dos recursos cíveis. 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 70).
Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e DENEGO o Mandado de Segurança, extinguindo o processo sem
resolução de mérito, o que faço com fundamento nos arts. 6° §5° e 10 da LMS, nos termos da fundamentação supra.
Sem honorários (LMS, art. 25).
Publique-se.

São Luís (MA), 30 de agosto de 2019
Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA

Relator

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0803289-88.2019.8.10.0000 - BACABAL

IMPETRANTE: JULIANO ROCQUE SOARES RIBEIRO

ADVOGADO: JULIANO ROCQUE SOARES RIBEIRO (OAB/MA 7861)

IMPETRADOS: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE E SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO,

PATRIMONIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO – SEGEP

RELATOR : DESEMBARGADOR MARCELINO CHAVES EVERTON

DESPACHO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por JULIANO ROCQUE

SOARES RIBEIRO contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA

EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE E AO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE

ESTADO DA GESTÃO, PATRIMONIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO – SEGEP,
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consistente no indeferimento de inscrição de concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil no Estado do Maranhão

por ausência de pagamento.

Distribuído à 2.ª Vara da Comarca de Bacabal, a liminar foi deferida, consoante decisão de ID 3371409, nos

seguintes termos, IN VERBIS:

“DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR postulado pelo impetrante, para DETERMINAR que as autoridades coatoras Presidente da

Comissão Examinadora do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS –

CEBRASPE e ao SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO, PATRIMONIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

DO ESTADO DO MARANHÃO – SEGEP, suspenda (SIC) o cancelamento da inscrição do candidato (nº 10006639) e o autorizem a

realizar a prova que ocorrerá no dia 28/01/2018, bem como participar das fases seguintes do concurso, caso aprovado no certame, até

o julgamento final do presente mandamus (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).”

Em parecer de ID 3371416, a Promotoria de Justiça requereu a efetivação da notificação das autoridades indigitadas coatoras,

para prestarem informações, no prazo legal.

Em decisão de ID: 3371417, o magistrado a quo declarou a incompetência do juízo, declinando-a a este Tribunal, sendo o

presente mandado de segurança distribuído a este Relator na composição das Segundas Câmaras Cíveis Reunidas. 

Assim, considerando que já houve apreciação do pedido liminar, necessário que se dê o regular andamento ao feito.

Desta forma, notifique-se a autoridade indigitada coatora para prestar as informações dentro do prazo legal de 10 (dez) dias, nos

termos do artigo 7º, I, da Lei 12.016/09, encaminhando-se cópias deste despacho e da inicial do mandamus, juntamente com os

documentos que a instruem, bem como dê-se ciência ao feito ao órgão de representação judicial do Estado do Maranhão, nos

termos do inciso II do referido artigo, para que, querendo, ingresse no feito.

Cumprida referida diligência, à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.

Após, voltem-me conclusos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, data do sistema.

Desembargador Marcelino Chaves Everton

Relator

SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº ÚNICO: 0807106-97.2018.8.10.0000
Embargante: Antonio Alves Noronha Neto
Advogado: Urbano Aguiar Pontes Junior (OAB/MA16.710)
1º Embargado: Estadodo Maranhão
Procurador do Estado: José Cláudio Pavão Santana
2º Embargado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e
de Promoção de Eventos (CEBRASPE)
Advogados: Talita Pereira de Almeida (OAB/DF 39.844) e Daniel Barbosa Santos (OAB/DF 13.147)
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

DESPACHO
Em homenagem ao princípio constitucional do contraditório, determino a intimação do Embargadopara responder aos presentes
Declaratórios, no prazo legal, conforme estabelecido pelo §2º, do artigo 1.023, do Código de Processo Civil1.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.
Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora
1 Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro,
obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
(...).
§ 2oO juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu
eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.
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Câmaras Criminais Reunidas

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Revisão Criminal nº 0807454-81.2019.8.10.0000
Revisionando : Hamilton Rocha Padilha
Advogado : Ítalo Gustavo e Silva leite e Rutcherio Souza Melo
Incidência Penal : Art. 157, § 3º, do Código Penal
Relator : Desembargador João Santana Sousa

DECISÃO
Trata-se de REVISÃO CRIMINAL, COM PEDIDO DE LIMINAR, interposto pelos advogados Ítalo Gustavo e Silva leite e Rutcherio Souza Melo, em favor de
Hamilton Rocha Padilha ,
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para desconstituir acórdão que manteve parcialmente a sentença condenatória proferida
pela 8ª Vara Criminal de São Luís/MA, que o condenou a pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em
regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, in fine, do Código Penal Brasileiro.
Preliminarmente, alega a ocorrência da prescrição punitiva estatal.
No mérito, alega que o revisionando fora condenado baseado em depoimentos dos próprios réus, afirmando que inexiste nos autos principais qualquer prova
apta a demonstra sua participação na empreitada criminosa.
Sustenta que nenhuma das testemunhas que foram ouvidas em juízo reconhece o requerente como partícipe do crime, asseverando que o revisionando tão
somente alugou a arma para um dos autores, mas não cogitou a morte de quem quer que fosse, razão porque considera sua pena exacerbada.
Assinala que presentes, no caso em tela, o fumus boni iuris, consubstanciado na má apreciação da prova, e o periculum in mora, consistente nos prejuízos
materiais e emocionais sofridos pelo revisionando.
Requer, ao final, a concessão da liminar vindicada. Pugna ainda, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição com a consequente cassação da sentença
rescindenda e., no mérito, a absolvição do revisionando por falta de provas e, na hipótese de manutenção da condenação, o redimensionamento da pena em
razão da menor participação do agente.
É o relatório. Passo à decisão.
D E C I D O.
Em que pesem os argumentos alicerçados na inicial, à primeira vista, não vislumbro a presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora, os quais
são necessários para a concessão da medida liminar vindicada, posto não restar provada a possibilidade real e concreta de dano irreversível caso o requerente
aguarde o julgamento pela Colenda Câmara Criminal Reunida.
Por outro lado, verifico que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, motivo pelo qual, em tendo natureza satisfativa, o seu deferimento usurparia a
competência da Câmara Criminal Reunida, a qual compete a análise e o julgamento definitivo do mérito.
Dessa forma, ad cautelam, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Ainda, analisando detidamente os autos, constato que não foi acostado aos autos a íntegra do acórdão nº 123549, constante na ID nº 4290202, proferido por
esta Egrégia Corte, o qual considero necessário para a devida análise do pleito.
Neste contexto, determino a intimação dos advogados para providenciar a juntada da íntegra do referido acórdão, no prazo de 10 (dez) dias, após o que
retornem-se conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís/MA, 28 de agosto de 2019.

Desembargador JOÃO SANTANA SOUSA
Relator

Seção Cível

SEÇÃO CÍVEL
RECLAMAÇÃO Nº 0801102-44.2018.8.10.0000
RECLAMANTE: ITAÚ SEGUROS S.A
ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/MA 10.527-A)
RECLAMANTE: TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS
TERCEIRO INTERESSADO: CÂNDIDO LUÍS EUGÊNIO
ADVOGADO: IVALDO CASTELO BRANCO SOARES JUNIOR (OAB/MA 5727)
RELATOR: Des. RAIMUNDO BARROS

DECISÃO
Adotei como relatório a parte expositiva do parecer ministerial (Id. 1912239), o qual ora transcrevo, in verbis:
“Trata-se de Reclamação, com Pedido Liminar, ajuizada pelo Itaú Seguros S/A em face de decisão proferida pela Turma Recursal Cível e Criminal do Termo
Judiciário de São Luís, nos autos do Recurso Inominado nº 0023299-62.2014.8.10.0001, no qual figura como recorrido Cândido Luiz Eugênio.
Colhe-se dos autos que Cândido Luiz Eugênio propôs Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em desfavor do Banco reclamante, alegando que, em
05.03.2013, foi vítima de acidente automobilístico que lhe acarretou deformidade permanente (perda do membro inferior esquerdo).
Tramitado o feito, sobreveio a sentença de procedência (ID nº 1585764), que condenou o réu ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos), a título de
indenização securitária.
Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado, para o qual foi negado provimento (id nº1585766).
O Reclamante alega que o Acórdão diverge frontalmente do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 544/STJ e no REsp 1.303.038/RS,
representativo da controvérsia, além da própria jurisprudência deste E. TJMA, eis que não fixou a indenização de modo proporcional às lesões sofridas pela
vítima do acidente automobilístico.
Postulou, liminarmente, a suspensão da tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecido a mesma controvérsia, inclusive aquele objeto desta
Reclamação, pugnando, por fim, pela procedência do pedido para que a indenização securitária seja calculada com base na "Tabela do CNSP".
A Desembargadora Relatora deferiu parcialmente a medida liminar buscada, determinando a suspensão do Acórdão reclamado até o julgamento final desta lide
(id nº 1626091).
A Reclamada presta informações a respeito do referido processo, sustentando que a decisão atacada se encontra de acordo com os parâmetros de legalidade,
restituição, reparação por dano moral e da Súmula 474 do STJ (id nº 1668467).
Contestação de Cândido Luiz Eugênio, pugnando pela não procedência da Reclamação (id nº 1679821).
Vista a esta Procuradoria de Justiça (id nº 1797607).
É o relatório.”
Acrescento que, ao final, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da presente reclamação, para que a indenização do seguro obrigatório dpvat seja
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calculada com base na Tabela do CNSP.
É o essencial a reatar. DECIDO.
Conforme relatado, pretende a Reclamante a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís/MA, por entender que inobservou a
Tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP na fixação da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT e via de consequência divergiu de
entendimento jurisprudencial e sumular do Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem, é cediço que controvérsia sobre o valor da indenização a ser paga em casos de acidentes automobilísticos teve fim com a edição da Medida Provisória
nº 340/06, que alterou o art. 3º da Lei instituidora do seguro DPVAT (Lei Federal nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974), estipulando o valor das indenizações em
moeda corrente, entendimento convalidado pela conversão da Medida Provisória nº 340/06 na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, com idêntica redação,
determinando o pagamento pelas Seguradoras de indenizações no mesmo importe das determinadas pela referida lei, quais sejam: R$ 13.500,00, para morte;
até R$ 13.500,00, para invalidez permanente e até R$ 2.700,00, para despesas de assistência médica e suplementares.
Assim, nos termos da Súmula 544-STJ “É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da
indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n.
451/2008.” e da Súmula 474/STJ “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez.” Grifou-se.
Por outro lado, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1.303.038 – RS, de Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, o STJ fixou a tese
jurídica de que mesmo em caso de acidentes de trânsito ocorridos antes da MP nº 451/2008 (16/12/2008), é válida a utilização da Tabela do CNSP para se
estabelecer proporcionalidade entre a indenização a ser paga e o grau da invalidez.
Com efeito, não assiste razão ao reclamante, pois a Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís, ora reclamada no acórdão ora atacado (Id. 1585766) apenas
confirmou a sentença proferida pelo magistrado da 4ºJuizado Especial Cível, que fixou a indenização em no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
importe previsto na Tabela CNSP, tendo em vista, que colhe-se dos autos que em razão de acidente de trânsito, o Litisconsorte teve debilidade permanente em
membro inferior esquerdo (amputação do membro inferior esquerdo).
Assim sendo, a improcedência da presente reclamação é medida que se impõe, visto que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, quando hipóteses de
cabimento são previstas taxativamente no art. 988 do CPC, notadamente considerando que o acórdão reclamado não viola precedente fixado pelo C. STJ e a
jurisprudência dessa Corte, in verbis:

RECLAMAÇÃO. SEGURO DPVAT. CABIMENTO VERIFICADO. INDENIZAÇÃO FIXADA SEM CONSIDERAR TABELA DPVAT. ACÓRDÃO DE TURMA
RECURSAL CONTRÁRIO A JULGADO REPETITIVO DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I - O reclamado, Juízo da Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís, entendeu, no Acórdão impugnado, pela fixação de indenização, no valor de R$
12.150,00 (doze mil cento e cinquenta reais), superando o estabelecido na Tabela CNSP para a debilidade permanente no membro superior esquerdo, que
corresponde, no máximo, a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).
II-Quando do julgamento do REsp 1.303.038 - RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/3/2014 (recurso repetitivo), o STJ decidiu
que mesmo em caso de acidentes de trânsito ocorridos antes da MP 451/2008 (16/12/2008), já era válida a utilização da Tabela do DPVAT para se
estabelecer proporcionalidade entre a indenização a ser paga e o grau da invalidez. I
II - É forçoso concluir que a jurisprudência do STJ, uniformizada por meio de seu entendimento sumulado e do julgamento do Resp nº. 1.303.038 -
RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirmou o uso da Tabela DPVAT na fixação da indenização securitária, de modo a preservar a
proporcionalidade referente ao grau de invalidez.
IV - Considerando a nova ótica processual vigente (CPC/2015), não é concebível que haja julgamentos dissonantes, sem que sejam
demonstrados o distinguish ouoverruling para que se afastem os precedentes da Corte Superior de Justiça.
V - Reclamação procedente. (Rcl 0288062017, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, SEÇÃO CÍVEL , julgado em 31/08/2018 , DJe
06/09/2018). Grifou-se.
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO LUÍS
(MA) E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 544 E RECURSO REPETITIVO: REsp 1.303.038/RS). DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO
ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O exame da exordial, cuja cópia acha-se às fls.20/27, revela que o autor alegou que sofreu lesões corporais
causadas por acidente de trânsito em 25/10/2010, que resultaram em debilidade e deformidade permanente de membro superior direito, e requereu a
condenação da parte ré ao pagamento de indenização correspondente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) por invalidez permanente, sendo esse
pleito acolhido pelo acórdão reclamado, quando, segundo o reclamante, o valor devido seria R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais),
correspondente a 70% do teto indenizável pela lesão sofrida, de acordo com a tabela anexa a Lei 11.945/2009. 2. Consoante entendimento sumulado
do STJ, "a indenização do seguro DPVAT, em caso de do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez" (Súm. 474),sendo
"válida a utilização da tabela elaborada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP na quantificação do valor da indenização a ser paga
pelo seguro DPVAT, na hipótese de invalidez parcial permanente" (Rcl 20.091/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO). 3. De acordo com os
elementos de prova existentes nos autos, resta claramente configurada a divergência entre o julgado da Turma Recursal reclamada e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos termos explicitados na Resolução STJ/GP nº 3, de 07/04/2016, devendo, portanto, o valor da
condenação ser reduzido para R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), que correspondente a 70% do teto indenizável pela lesão
sofrida, de acordo com a tabela anexa a Lei 11.945/2009, tendo em vista tratar-se de invalidez parcial. 4. Reclamação julgada procedente. (Rcl
0271732017, Rel. Desembargador(a) JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, SEÇÃO CÍVEL , julgado em 30/11/2018 , DJe 06/12/2018).Grifou-se

Ante o exposto, e contra o parecer ministerial, julgo improcedente a presente reclamação.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 20 de agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

SEÇÃO CÍVEL
RECLAMAÇÃO Nº 0801666-86.2019.8.10.0000 – São Luís
Reclamante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Advogado: Alvaro Luiz da Costa Fernandes – OAB/MA 11735-A
Reclamada: Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de São Luís
Terceiro Interessado: Antônio José Mendonça da Silva
Advogado: Raimundo Ramos Cavalcante Bacelar – OAB/MA nº 7172
RELATOR: Des. Raimundo José Barros de Sousa

DECISÃO
Trata-se de Reclamação, com Pedido Liminar, ajuizada pelo Itaú Seguros S/A em face de decisão proferida pela Turma Recursal Cível e Criminal do Termo
Judiciário de São Luís, nos autos do Recurso Inominado nº 0027561-55.2014.810.00, no qual figura como recorrido Antônio José Mendonça da Silva.
Colhe-se dos autos que Antônio José Mendonça da Silva propôs Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em desfavor da Seguradora reclamante,
alegando que, em 31.12.2011, foi vítima de acidente automobilístico que lhe acarretou deformidade permanente em membro superior esquerdo.
Tramitado o feito, sobreveio a sentença de procedência (ID nº 3035837, pag. 56/58), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
Irresignada, o requerente interpôs Recurso Inominado, para o qual foi julgado parcialmente provido, para reformar a sentença e condenar o Recorrido no
pagamento do importe de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), equivalente a 70% (setenta por cento) do valor máximo da Lei nº. 11.482/07, a
título de indenização do Seguro Obrigatório DPVA (id nº 3035837, pag. 83/85).
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O Reclamante alega que o Acórdão diverge frontalmente do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 544/STJ e no REsp 1.303.038/RS,
representativo da controvérsia, além da própria jurisprudência deste E. TJMA, eis que não fixou a indenização de modo proporcional às lesões sofridas pela
vítima do acidente automobilístico.
Postulou, liminarmente, a suspensão da tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecido a mesma controvérsia, inclusive aquele objeto desta
Reclamação, pugnando, por fim, pela procedência do pedido para que a indenização securitária seja calculada com base na "Tabela do CNSP".
A Desembargadora Relatora deferiu parcialmente a medida liminar buscada, determinando a suspensão do Acórdão reclamado até o julgamento final desta lide
(id nº 1626091).
A Reclamada presta informações a respeito do referido processo, sustentando que a decisão atacada se encontra de acordo com os parâmetros de legalidade,
restituição, reparação por dano moral e da Súmula 474 do STJ (id nº 3820989).
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça que em parecer da lavra do Dr. José Henrique Marques Moreira manifestou-se pela admissibilidade
com o julgamento de seu mérito, sobre o qual deixou de opinar (Id. 3995368).
É o essencial a reatar. DECIDO.
Conforme relatado, pretende a Reclamante a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís/MA, por entender que inobservou a
Tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP na fixação da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT e via de consequência divergiu de
entendimento jurisprudencial e sumular do Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem, é cediço que controvérsia sobre o valor da indenização a ser paga em casos de acidentes automobilísticos teve fim com a edição da Medida Provisória
nº 340/06, que alterou o art. 3º da Lei instituidora do seguro DPVAT (Lei Federal nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974), estipulando o valor das indenizações em
moeda corrente, entendimento convalidado pela conversão da Medida Provisória nº 340/06 na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, com idêntica redação,
determinando o pagamento pelas Seguradoras de indenizações no mesmo importe das determinadas pela referida lei, quais sejam: R$ 13.500,00, para morte;
até R$ 13.500,00, para invalidez permanente e até R$ 2.700,00, para despesas de assistência médica e suplementares.

Assim, nos termos da Súmula 544-STJ “ É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada
em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.” e da Súmula 474/STJ “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” Grifou-se.

Por outro lado, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1.303.038 – RS, de Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, o STJ fixou a tese
jurídica de que mesmo em caso de acidentes de trânsito ocorridos antes da MP nº 451/2008 (16/12/2008), é válida a utilização da Tabela do CNSP para se
estabelecer proporcionalidade entre a indenização a ser paga e o grau da invalidez.
Com efeito, não assiste razão ao reclamante, pois a Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís, ora reclamada no acórdão ora atacado (Id. 3035837, pag.
83/85) fixou a indenização em no valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), equivalente a 70% (setenta por cento) do valor máximo da Lei
nº. 11.482/07, a título de indenização do Seguro Obrigatório DPVA, tendo em vista, que colhe-se dos autos que em razão de acidente de trânsito, o Litisconsorte
teve debilidade permanente em membro superior esquerdo, que resultou em enfermidade incurável da mão esquerda, conforme laudo pericial do IML (id.
3035837, pag. 34).
Assim sendo, a improcedência da presente reclamação é medida que se impõe, visto que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, quando hipóteses de
cabimento são previstas taxativamente no art. 988 do CPC, notadamente considerando que o acórdão reclamado não viola precedente fixado pelo C. STJ e a
jurisprudência dessa Corte, in verbis:

RECLAMAÇÃO. SEGURO DPVAT. CABIMENTO VERIFICADO. INDENIZAÇÃO FIXADA SEM CONSIDERAR TABELA DPVAT. ACÓRDÃO DE TURMA
RECURSAL CONTRÁRIO A JULGADO REPETITIVO DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I - O reclamado, Juízo da Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís, entendeu, no Acórdão impugnado, pela fixação de indenização, no valor de R$
12.150,00 (doze mil cento e cinquenta reais), superando o estabelecido na Tabela CNSP para a debilidade permanente no membro superior esquerdo, que
corresponde, no máximo, a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).
II-Quando do julgamento do REsp 1.303.038 - RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/3/2014 (recurso repetitivo), o STJ decidiu
que mesmo em caso de acidentes de trânsito ocorridos antes da MP 451/2008 (16/12/2008), já era válida a utilização da Tabela do DPVAT para se
estabelecer proporcionalidade entre a indenização a ser paga e o grau da invalidez. I
II - É forçoso concluir que a jurisprudência do STJ, uniformizada por meio de seu entendimento sumulado e do julgamento do Resp nº. 1.303.038 -
RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirmou o uso da Tabela DPVAT na fixação da indenização securitária, de modo a preservar a
proporcionalidade referente ao grau de invalidez.
IV - Considerando a nova ótica processual vigente (CPC/2015), não é concebível que haja julgamentos dissonantes, sem que sejam
demonstrados o distinguish ouoverruling para que se afastem os precedentes da Corte Superior de Justiça.
V - Reclamação procedente. (Rcl 0288062017, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, SEÇÃO CÍVEL , julgado em 31/08/2018 , DJe
06/09/2018). Grifou-se.
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO LUÍS
(MA) E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 544 E RECURSO REPETITIVO: REsp 1.303.038/RS). DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO
ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O exame da exordial, cuja cópia acha-se às fls.20/27, revela que o autor alegou que sofreu lesões corporais
causadas por acidente de trânsito em 25/10/2010, que resultaram em debilidade e deformidade permanente de membro superior direito, e requereu a
condenação da parte ré ao pagamento de indenização correspondente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) por invalidez permanente, sendo esse
pleito acolhido pelo acórdão reclamado, quando, segundo o reclamante, o valor devido seria R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais),
correspondente a 70% do teto indenizável pela lesão sofrida, de acordo com a tabela anexa a Lei 11.945/2009. 2. Consoante entendimento sumulado
do STJ, "a indenização do seguro DPVAT, em caso de do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez" (Súm. 474),sendo
"válida a utilização da tabela elaborada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP na quantificação do valor da indenização a ser paga
pelo seguro DPVAT, na hipótese de invalidez parcial permanente" (Rcl 20.091/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO). 3. De acordo com os
elementos de prova existentes nos autos, resta claramente configurada a divergência entre o julgado da Turma Recursal reclamada e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos termos explicitados na Resolução STJ/GP nº 3, de 07/04/2016, devendo, portanto, o valor da
condenação ser reduzido para R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), que correspondente a 70% do teto indenizável pela lesão
sofrida, de acordo com a tabela anexa a Lei 11.945/2009, tendo em vista tratar-se de invalidez parcial. 4. Reclamação julgada procedente. (Rcl
0271732017, Rel. Desembargador(a) JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, SEÇÃO CÍVEL , julgado em 30/11/2018 , DJe 06/12/2018).Grifou-se

Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 22 de agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

SEÇÃO CÍVEL
RECLAMAÇÃO Nº 0802226-62.2018.8.10.0000
RECLAMANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADOS: RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA (OAB/MA 13569-A), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (OAB/MA13951-A) e CARLA DA
PRATO CAMPOS (OAB/SP 156844)
RECLAMADO: TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE IMPERATRIZ
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LITISCONSORTE: TATIANE DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADA: SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA (OAB/MA 6284)
RELATOR: Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DECISÃO
Adotei como relatório a parte expositiva do parecer ministerial (Id. 4090), o qual ora transcrevo, in verbis:

“Cuida-se de Reclamação em que figuram, como reclamante, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. e, como reclamada, a Turma
Recursal Cível e Criminal da Comarca de Imperatriz.A Reclamação se volta contra o Acórdão nº 201/2018, da Turma Recursal Cível e Criminal de
Imperatriz, que, nos autos do Recurso Inominado nº 0801183-54.2015.8.10.0046, no qual figuram, como recorrente, a ora reclamante e, como recorrida,
Tatiane dos Santos Pereira, conheceu do recurso e o julgou desprovido, não tendo, segundo a reclamante, observado a “Tabela do DPVAT” na fixação da
indenização do Seguro Obrigatório DPVAT (ID 1737612).”

Acrescento que, ao final, o Ministério Público manifestou-se apenas pelo conhecimento.
É o relatório. DECIDO
A presente reclamação merece ser julgada procedente.
A autora da ação indenizatória alegou em sua inicial, que em razão de acidente ocorrido em 17/02/2014, sofreu grave lesão, ocasionando debilidade permanente
do membro inferior esquerdo, com percentual de perda de 50%, conforme faz prova Laudo Pericial de Id. 1737553, bem como relatório de atendimento médico e
Boletim de Ocorrência.
Comprovada a ocorrência do sinistro na vigência da Lei 11.945/2009, aplica-se a tabela de acidentes pessoais acrescentada na Lei 6.194/74, que prevê
indenização de 50% (cinquenta por cento), e não 70% como determinado no acórdão reclamado, do teto (R$ 13.500,00) para a hipótese admitida nos autos.
Ao contrário do que decidiu o Acórdão Reclamado, o valor da indenização deve observar o parâmetro estabelecido na Lei nº 11.945/2009 aplicando-se a tabela
acrescentada pela Lei nº 6.194/19974, não cabendo ao magistrado utilizar outro critério de proporcionalidade para fixar a indenização devida.
Consoante entendimento sumulado do STJ, "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez" (Súm. 474),sendo "válida a utilização da tabela elaborada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP na quantificação do valor da
indenização a ser paga pelo seguro DPVAT, na hipótese de invalidez parcial permanente" (Rcl 20.091/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO).
Assim, resta clara a divergência entre o julgado da Turma Recursal reclamada e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos termos explicitados na
Resolução STJ/GP nº 3, de 07/04/2016.
Cabe, portanto, a redução do valor da indenização para R$ 6.750 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a fim de que seja aplicada a tabela de acidentes
pessoais instituída em lei, que prevê indenização de 50% do valor do teto nela estabelecido em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para a hipótese,
como demonstrado no processo de origem.
Ante o exposto, julgo pela procedência parcial da presente reclamação para, reconhecendo a divergência apontada, reformar o acórdão reclamado, reduzindo a
indenização devida à autora da demanda de origem para R$ 6.750 (seis mil setecentos e cinquenta reais), que corresponde a 50 % (cinquenta por cento) do
valor do teto do Seguro DPVAT estabelecido na tabela anteriormente referida, a ser atualizado conforme consectários legais determinados na sentença,
mantendo-se na íntegra os demais termos do acórdão reclamado.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 20 de agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

AÇÃO RESCISÓRIA0805830-31.2018.8.10.0000

AUTOR: DIEGO PEREIRA SILVA E DIANA PEREIRA SILVA

ADVOGADOS: AIRTON JOSE TAJRA FEITOSA, KATIA DO PERPETUO SOCORRO VIANA SANTOS DE ALENCAR

RÉU: INALDO PEREIRA SILVA

RELATOR: Desembargador RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DECISÃO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por interposta por DIEGO PEREIRA SILVA E DIANA PEREIRA SILVA, por

seus advogados, ocasião em que pugna pela concessão do benefício de justiça gratuita.

Decisão de Id. 3395556, na qual esta relatoria INDEFERIU o pedido de gratuidade da justiça e determinou que o autor

recolhesse as custas da ação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, § 7, CPC.

Petição de Id. 3517605, na qual o rescindente junta comprovante de pagamento da Guia de Arrecadação do Tribunal

de Justiça do Estado do Maranhão.

É o que cabe relatar. Decido.

Antes de adentrar no cerne da questão, é imperativo fazer o juízo de admissibilidade da ação rescisória.

Pois bem.

Para o ajuizamento da ação rescisória deve o rescindente efetuar o pagamento das custas e cumprir todos os

requisitos elencado no art. 968 do CPC, in verbis:
Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:
I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;
II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por
unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.
§ 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e
fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça.
§ 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos.
§ 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo
inciso II do caput deste artigo.
§ 4o Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332.
§ 5o
Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de
adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda:
I - não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2o do art. 966;
II - tiver sido substituída por decisão posterior.

o o
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§ 6 Na hipótese do § 5 , após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em
seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente.

Acerca da exigência do depósito prévio, cumpre colacionar lição do jurista Alexandre Freitas Câmara:
"(...) Esse depósito prévio de cinco por cento do valor atribuído à causa no processo da ação rescisória tem nítida função inibitória do
ajuizamento de rescisórias manifestamente inadmissíveis ou improcedentes. No caso de ficar o autor vencido por unanimidade (por
ser o processo da ação rescisória, unanimemente, extinto sem resolução do mérito, ou por ser o pedido de rescisão julgado, sem
divergências, improcedente), o valor depositado reverterá em favor de quem tenha sido demandado. Trata-se de uma forma de punir
o abuso do direito de demandar, não tendo essa multa caráter indenizatório. (...)"1

In casu, houve o indeferimento do pedido de justiça gratuita do autor, e este não providenciou o pagamento do

depósito prévio de 5% sobre o valor da causa disposta na ação ordinária, cuja sentença pretende rescindir.

Além do mais, o autor não comprovou o trânsito em julgado da sentença que pretende rescindir, requisito

indispensável para ajuizamento da Ação rescisória.

Nesse sentido, a presente ação rescisória não pode ser admitida, por desobediência dos requisitos elencados no art.

968, em especial quanto o depósito prévio.

Ante o exposto, com fundamento no inciso II e § 3º do art. 968 do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, por

consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 15 de Agosto de 2019.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

1 CAMARA, Alexandre Freitas. Ação Rescisória. 3ª ed. São Paulo: Atlas. p. 114

SEÇÃO CÍVEL
RECLAMAÇÃO Nº: 0808264-90.2018.8.10.0000 SÃO LUÍS
RECLAMANTE: NILDO VIEGAS DA COSTA
ADVOGADO: RAIMUNDO RAMOS CAVALCANTE BACELAR (OAB-MA 7172)
RECLAMADA: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO LUÍS
TERCEIRO INTERESSADO: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR: Desembargador RAIMUNDO José BARROS de Sousa

RELATÓRIO
Adotei como relatório a parte expositiva do parecer ministerial (Id. 4052601), o qual ora transcrevo, in verbis:

“Cuida-se de Reclamação interposta por Nildo Viegas da Costa, em face de acórdão reproduzido sob o ID 2472741, no qual a Turma Recursal Cível e
Criminal de São Luís/MA, julgou prejudicado de ofício o recurso inominado então apresentado por Itaú Seguros, e, de ofício, extinguiu o feito sem resolução
do mérito, em razão da complexidade do caso.
Alega a reclamante, em síntese, que a decisão colegiada viola entendimento consolidado dessa Egrégia Corte, no sentido de que “ o laudo do IML é
suficiente para comprovar a debilidade decorrente do acidente de trânsito como prova para recebimento de indenização de Seguro DPVAT”.
Assim, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo nº 001.2012.050.528-2, e, no mérito, seja reformada a decisão reclamada, para que se
considere suficiente o laudo juntado no processo de base à caracterização da invalidez do reclamante.
Distribuído o processo ao eminente Desembargador Raimundo José Barros de Sousa, este, em despacho de ID 2790286, requisitou informações da
autoridade reclamada e determinou a citação da beneficiária da decisão impugnada para apresentar contestação.
Em suas informações de ID 3053525, a autoridade reclamada aduz que o médico subscritor do laudo do IML juntado no processo de base, estava
sendo investigado pelos órgãos competentes, por suspeitas de participação em um esquema de falsificação de laudos em processos de DPVAT,
motivo pelo qual o relator do caso converteu o feito em diligência “ para averiguar a autenticidade do laudo, sendo que (…)apenas foi informado o número
do protocolo referente à realização da perícia no IML, não tendo sido juntado o laudo na íntegra, não tendo sido confirmada a veracidade e autenticidade
dessa documentação”, pelo que extinguiu-se o feito pela complexidade da causa, nos termos do artigo 51, da Lei 9.099/95.
Devolvidos os autos eletrônicos, o eminente Desembargador Relator indeferiu a liminar vindicada, por julgar ausentes os requisitos necessários
para a sua concessão, “ sobretudo porque a parte Reclamante não se ateve, na sua inicial, de forma determinante para tanto” (ID 3323881).
A parte interessada, por sua vez, afirma inexistir evidência de divergência da decisão reclamada com súmula ou recurso representativo da controvérsia (ID
3646813), pelo que pugna pela rejeição da presente reclamação.
Em seguida, veio o feito a esta Procuradoria de Justiça.
É o Relatório.

Acrescento que, ao final, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência da presente reclamação.
É o relatório.

DECIDO
Conforme relatado, pretende a Reclamante a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís/MA que, extinguiu o processo por
entender que o laudo do IML é insuficiente, pois presenta indícios de fraude, os quais devem ser apurados pela Justiça Comum, em procedimento que não cabe
no rito estreito dos Juizados Especiais Cíveis.
Pois bem, é firme o entendimento na jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que não é obrigatória a juntada de laudo do Instituto Médico Legal –
IML, uma vez que a perícia médica poderá ser requisitada ao referido órgão, durante a instrução processual, a pedido das partes, ou até mesmo, de ofício, pelo
juiz.
Ademais, tratando-se de pedido relativo a pagamento de indenização de seguro obrigatório, observa-se que conforme dispõe o art. 5º da Lei 6.194/74, o
pagamento da indenização será feito mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, e, embora o § 5º do referido artigo faça alusão ao
laudo do IML, em momento algum a mencionada norma se refere à obrigatoriedade da juntada deste laudo como condição para o ajuizamento de ação para
recebimento da indenização securitária, conforme se vê da transcrição abaixo:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa,
haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
(…)
§ 5º O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a
verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.
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Extrai-se dos autos que o reclamante instruiu a inicial com cópias do boletim de ocorrência, requisição de exames e laudo médico, bem como com cópia do
requerimento administrativo, documentos aptos a informar a data e a ocorrência do acidente automobilístico, sendo estes, portanto, satisfatórios para
fundamentar pleito de pagamento da indenização pretendida.
Assim, não pode o Magistrado definir o laudo do IML como documento indispensável, se nem mesmo a própria lei que regula o pagamento das indenizações
securitárias faz tal exigência.
Ainda, no que se refere à obrigação da juntada do Laudo do Instituto Médico Legal na exordial, compete transcrever as disposições do art. 35, Paragrafo Único
da Lei 9.099/95, in verbis:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.
Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que
o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

No caso concreto, verifico que a invalidez apresentada foi reconhecida pela seguradora, vez que houve pagamento na via administrativa no valor R$ 2.531,25
(dois mil e quinhentos trinta e um reais e vinte e cinco centavos) (id. 5251335, pag. 4, pje 1), restando somente aferir o grau da invalidez e eventual diferença a
ser paga ao apelante, o que, decisivamente, depende de perícia médica.
Portanto, ratifico que não há óbice para que o processo prossiga, com os seus trâmites normais, sendo, na sequência, requisitado o exame ao IML, ou então,
seja realizada prova pericial por perito de confiança do Juízo, a critério do Magistrado Singular.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DO LAUDO. COMARCA QUE NÃO
DISPÕE DE ÓRGÃO OFICIAL DO IML. OUTROS MEIOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. ART. 130 E 131 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. O laudo do IML, documento oficial responsável pela aferição da debilidade sofrida embora de suma importância, não é o único a comprovação
dos fatos, podendo por outros meios comprovar os fatos alegados, ainda mais quando a Comarca não dispõe de órgão oficial do IML, podendo, o
magistrado, valer-se, do livre convencimento motivado em contato com as partes e os documentos colecionados nos autos. 2. O Agravante não
apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. (AgRg no REsp 1365477/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016). 2. Agravo regimental improvido. (Agravo Regimental Nº 05.451/2016 na Apelação
Cível Nº 52.712/2015, Rel Antonio Guerreiro Júnior. Julgado em 01/03/2016) (grifei).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DO SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML.
DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS QUE PROVAM O ACIDENTE E OS DANOS DELE DECORRENTES. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SÚMULA 474, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. I. O laudo do
Instituto Médico Legal não pode ser considerado documento essencial à constituição e desenvolvimento de ação de cobrança de complemento
do seguro DPVAT, quando através de processo administrativo, no qual devem ser apresentados todos os documentos exigidos pela lei, foi
reconhecido o direito ao recebimento da verba indenizatória. Preliminar Rejeitada. II. Suficientemente demonstrado pelos documentos carreados aos
autos o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e a debilidade permanente por ele provocada ao apelado, bem como a ocorrência de invalidez, é
cabível a indenização do seguro DPVAT que, nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, deverá ser fixada considerando a tabela anexa à
lei 6.194/74, incluída pela lei 11.945/09. III. Honorários advocatícios mantidos, nos termos do §2º do artigo 85, do Código de Processo Civil/2015. IV. Apelo
a que se nega provimento. (Ap 0555852015, Rel. Desembargador(a) MARCELINO CHAVES EVERTON, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
28/06/2016, DJe 07/07/2016) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL DO IML. DESNECESSIDADE. LAUDO MÉDICO
PARTICULAR. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) não pode ser considerado documento essencial à
constituição e desenvolvimento de ação de cobrança de seguro DPVAT, conforme pacífico entendimento deste Colegiado. 2. Agravo regimental
improvido. (AgR no(a) Ap 052725/2015, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/12/2015, DJe
16/12/2015) (grifei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML. EMENDA DA INICIAL. DESNECESSIDADE.
EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS QUE PROVAM O ACIDENTE E OS DANOS DELE DECORRENTES. I. Para a propositura de ação de
cobrança do seguro DPVAT não é indispensável a juntada, com a inicial, de laudo do IML, haja vista que pode a parte autora comprovar o grau de
sua invalidez por meio de prova pericial médica a ser produzida na fase de instrução. II. Agravo de Instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº
15.651/2014; Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf. Julgado em 19/11/2014) (grifei).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM CÓPIA REPROGRÁFICA (XEROX). IRREGULARIDADE FORMAL.
CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL EXTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DO
SEGURO DPVAT. LESÃO DE MEMBRO INFERIOR DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE FUNCIONAL. INVALIDEZ
PERMANENTE, PORÉM PARCIAL E INCOMPLETA. LAUDO PERICIAL. ELABORAÇÃO POR PERITO NÃO-OFICIAL, PORÉM COMPROMISSADO.
VALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM 10% DA QUANTIA MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. OBSERVÂNCIA
DOS PARÂMETROS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL QUE DEVE CORRESPONDER À DATA DO ACIDENTE. SENTENÇA
MODIFICADA DE OFÍCIO APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. I. A peça recursal pode até ser apresentada em
xerox, mas o advogado terá de assinar a própria fotocópia, em caráter primário, não se admitindo que a assinatura já esteja lançada na via original, que vem
a ser depois xerocopiada. II. A regularidade formal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, cuja ausência impõe o não
conhecimento do inconformismo, assim devendo ser declarado pelo órgão julgador. III. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Reclamação no
10.093/MA, ratificou o seguinte entendimento: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez" (Súmula 474 do STJ). IV. É válido, para todos os efeitos legais, o laudo pericial elaborado por perito não-oficial,
porém compromissado, caso a cidade da residência da vítima do acidente de trânsito não disponha dos serviços do Instituto Médico-Legal, não
se podendo exigir, ademais, que o beneficiário desloque-se à capital para ser submetido ao exame. (…)VII. Primeira apelação desprovida. Segunda
apelação não conhecida. (Apelação Cível Nº 19.130/2013. Relator: Des. Marcelo Carvalho Silva. Julgado em 30/07/2013) (grifei).

Ante o exposto, e contra o parecer ministerial, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando que o processo prossiga
com os seus trâmites normais.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 21 de agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

SEÇÃO CÍVEL

RECLAMAÇÃO

NÚMERO ÚNICO: 0804508-39.2019.8.10.0000

RECLAMANTE: LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADOS: CHRISTIAN OMETTO CARREIRA PAULO (OAB MA 9125), ITALO DIOGO TORRES DA SILVA (OAB MA 10976)

RECLAMADA: TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS
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TERCEIRO INTERESSADO: FABRIZIO SILVESTRE RABELO SANTOS

ADVOGADO: JOSÉ LUIZ SARMANHO RAMOS (OAB MA 9234)

RELATOR: Desembargador RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DESPACHO

Considerando que o pedido de efeito suspensivo confunde-se com o mérito, remetam-se os autos à Procuradoria

Geral de Justiça para manifestação na condição de fiscal da ordem jurídica no prazo legal.

Publique-se. Cumpra-se.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

SEÇÃO CÍVEL
RECLAMAÇÃO CÍVEL Nº 0807018-25.2019.8.10.0000

RECLAMANTE: Sky Serviços de Banda Larga Ltda
ADVOGADO: Márcio Lamonica Bovino (OAB/SP n° 132.527)
RECLAMADA: Turma Recursal Cível e Criminal de Imperatriz
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

DESPACHO
Cuida-se de Reclamação ajuizada pela Sky Serviços de Banda Larga Ltda contra o Acórdão proferido pela Turma Recursal Cível
e Criminal de São Luís, no Mandado de Segurança n° 080024-38.2019.8.10.9002.
Antes de apreciar o pedido liminar, verifico a necessidade de emenda da petição inicial da Reclamação, tendo em vista a ausência
do pedido de citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 989, III, do CPC).
Assim, intime-se o reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pedido de citação do beneficiário do ato
impugnado, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC/15.
Publique-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

Coordenadoria das Câmaras Cíveis Isoladas

Primeira Câmara Cível

ACÓRDÃO Nº 255621/2019

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão de 29 de agosto de 2019.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 016145/2019 (0001010-80.2016.8.10.0029) - CAXIAS

1º Apelante : Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas SPC Brasil

Advogados : Leandro Alvarenga Miranda (OAB 26106), Alice Pompeu Viana (OAB/PI 6263)

2º Apelante : Boa Vista Serviços S/A

Advogado : Jose de Jesus Carvalho Junior (OAB/MA 12810)

Apelada : Associação Nacional de Defesa do Consumidor em Caxias - ANDCC

Advogado : Jose Dilson Lopes de Oliveira (OAB/MA 4635)

Proc. de Justiça : Nacôr Paulo Pereira dos Santos

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

Acórdão nº _________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE.
AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ÓRGÃOS MANTENEDORES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO JUÍZO. SUPOSTA REALIZAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM INOBSERVÂNCIA À SÚMULA N. 359 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS
INSCRIÇÕES INDEVIDAS. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL
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PREJUDICADA. SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.
1. "Ajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à possibilidade de dispensa do requisito de um ano de pré-constituição da associação,
nos casos de interesse social evidenciado pela dimensão do dano e pela relevância do bem jurídico a ser protegido"(REsp 1357618/DF, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 24/11/2017).
2. Aentidade responsável pela manutenção de cadastro restritivo de crédito é parte legítima para responder por registro em banco de dados de devedores (ApCiv
no(a) AI 057978/2013, Rel. Desembargador(a) CLEONICE SILVA FREIRE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21/01/2016, DJe 26/01/2016).
3. A regra de competência estabelecida na Lei n. 8.078/90, segundo a qual o foro competente é o do domicílio do consumidor, de modo a facilitar a defesa de
seus direitos. Na espécie, a associação autora é sediada em Caxias, de maneira que não encontra guarida a tese de incompetência aviada.
4. Presente o cerceamento de defesa. Ainexistência de instrução probatória realizada feriu dois postulados: o da garantia do acesso à Justiça pelo autor, na
medida em que a associação não fora intimada para apontar e discriminar quais negativações foram realizadas pelas requeridas em desacordo com o que dispõe
a Súmula n. 359do STJ e, sobretudo, o da ampla defesa e contraditório, já que as rés não tiveram como se contrapor às alegações da exordial, haja vista a
inexistência de individualização das inscrições questionadas.
5. Essa circunstância - necessidade de instrução probatória suficiente - ficara evidenciada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 18.813/2016,
no bojo do qual esta colenda Câmara, à unanimidade, assentou que "a ausência de prova inequívoca na exordial somente poderia ser suprida após a
triangularização processual e instrução do feito, haja vista se tratar de prova negativa, momento em que o juízo de base poderia adequadamente convencer-se
da verossimilhança das alegações". Precedente da Corte no mesmo sentido: AI 0535762016, Rel. Desembargador(a) JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06/07/2017, DJe 13/07/2017.
6. "
Acrescenta-se que, na espécie, a sentença fustigada consigna que a requerida não se desincumbiu do seu onus probandi previsto no art. 333, II, do CPC/73,
para, ao final, julgar antecipadamente a lide e acolher o pleito autoral, sem lhe abrir a possibilidade de especificar as provas inicialmente pleiteadas, o que
também revela o cerceamento do seu direito de defesa" (Ap 0466172016, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
julgado em 24/11/2016, DJe 30/11/2016).
7. Primeira apelação cível prejudicada. Segunda apelação cível provida, para anular a sentença e determinar a realização de instrução probatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por votação unânime e de acordocom o parecer ministerial, em julgar prejudicado o primeiro apelo e dar provimento ao segundo, nos termos do voto do relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Kleber Costa Carvalho, Jorge Rachid Mubárack MAluf e José de Ribamar Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255626/2019

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão de 29 de agosto de 2019.

APELAÇÃO CÍVELNº 14076/2019(002694-32.2014.8.10.0022) - AÇAILÂNDIA

Apelante : Vale S.A.

Advogados : Deyvison dos Santos Pereira (OAB/MA 9.146)

Apelados :
M R de S F e J P de S F, menores representados por Francicleia Borges de Sousa e R A de F, menor representado por Vanda
Maria da Conceição Amaral

Advogados : Benedito Nabarro (OAB/MA 3796-A) e outros

Proc. de
Justiça

: Marco Antônio Guerreiro

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

Acórdão nº _________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. ESTOURO DO PNEU. FALECIMENTO DE PROVEDOR DA FAMÍLIA. CASO FORTUITO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO
COMPROVADOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa se o juiz, destinatário da prova, reputa desnecessária requisição à Receita Federal e ao INSS para obter informações sobre o
valor da remuneração da vítima, sobretudo se nos autos há outros elementos que auxiliem em seu convencimento, consoante interpretação inteligente do art.
370, parágrafo único, e 371do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Hipótese dos autos em que senhor Paulo Ricardo Ferreira de Freitas, provedor da família,foi vitimado em função de acidente de trânsito provocado pelo
veículo do ora apelante, razão pela qual édevido o pagamento de pensão mensal à viúva e filhos da vítima, não merecendo reparos a sentença vergastada.
Precedentes do STJ.
3. A dependência econômica da esposa e dos filhos de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas
seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-
las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas.
4. Inexistênciade caso fortuito e de culpa exclusiva da vítima,uma vez que o apelante não demonstrouque o estouro do pneu foi causado por algum elemento
externo e, por isso mesmo, imprevisível e inevitável, bem comoque o falecido agiu de maneira imprudente, negligente ou imperita.
5. A indenização por danos morais deve ser fixada em consonância com os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser reduzida,
considerando, para tanto, sua dupla função (compensatória e pedagógica), o porte econômico e conduta desidiosa do apelante, as características da vítima, bem
assim a repercussão do dano. 6. O percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com
vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas.
Precedentes do STJ. 7. Em se tratando de sentença condenatória, diversamente do que ocorre quando a verba honorária é fixada com base na equidade, a
margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) sobre o total da
condenação, nem em percentual superior a 20% (vinte por cento) sobre a mesma base, a teor do artigo 85, §2º, do CPC. 8. Recurso parcialmente provido.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por votação unânime e em desacordocom o parecer ministerial, em dar parcialprovimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Kleber Costa Carvalho, Jorge Rachid Mubárack Maluf e José de Ribamar Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255627/2019

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão de 29 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 014747/2019 (002101-83.2016.8.10.0102 - MONTES ALTOS
1º Apelante/2º Apelado : Jerlan Pereira Marinho
Advogado(a) : José Alves de Araújo (OAB/MA 12808)
1º Apelado/2º Apelante : Município de Montes Altos
Proc. do Município : Julianne Macedo Rodrigues (OAB/MA 16275)
Proc. de Justiça : José Antônio Oliveira Bents
Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho
Acórdão nº _________

EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REVISÃO GERAL DOS
SEUS VENCIMENTOS E PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO DEVIDOS AO SERVIDOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. 1ª APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 2ª APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. AAdministração Pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade no que concerneà fixação da remuneração de seus servidores, aplicando-se, no
caso, o disposto no art. 198, §5º da CF/88, que versa especificamente acerca do piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate de
Endemias, cuja reserva legal para a sua instituição ocorre mediante Lei Federal.
2. Inexiste qualquer comprovação por parte do ente municipal apelante no sentido de demonstrar a ausência de dotação orçamentária para a cobertura do piso
salarial, não havendo, pois, qualquer argumento hábil para justificar a não inclusão destes custos na estimativa do impacto financeiro, uma vez que a legislação
federal entrou em vigor há 4 (quatro) anos.
3. No que tange ao reconhecimento de auxílio-alimentação e afixação de data para conclusão do plano de cargos carreiras e vencimentos dos Agentes
Comunitários, objetos do apelo do autor,como bem fundamentado pelo magistrado de piso, entendo que tais matérias estão submetidas ao princípio da reserva
de lei, função típica do Poder Legislativo, não cabendo ao Poder Judiciário intervir nos referidos pleitos, uma vez que este deve atuar como legislador negativo e
nunca como legislador positivo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes
4. No que respeita ao PASEP, não há que se falar em pagamento de diferenças, uma vez que a tal valor deve ser aplicada a prescrição quinquenal (v.g., AgRg
no Ag 976.670/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 12/03/2010). Opleito de indenização por danos
morais, igualmente, não comporta guarida, haja vista a ausência de demonstração de violação a direitos de sua personalidade, tratando-se de mero
aborrecimento, impassível de causar angústia, mágoa ou outra violação ao seu statusde persona.
5. Por outro lado, em relaçãoao pleito de adicional por tempo de serviço, extrai-se do art. 128 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Montes
Altos (Lei Municipal 0034/98), que, "para cada quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao funcionário um adicional
correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo", de modo que há direito do servidor à percepção do adicional.
6. Primeiraapelação parcialmente provida, para reconhecer o direito do autor à percepção de adicional de tempo de serviço. Segundaapelação improvida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por votação unânime, em dar parcial provimento ao primeiro apelo e negar provimento ao segundo, nos termos do voto do relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Kleber Costa Carvalho, Jorge Rachid Mubárack Maluf e José de Ribamar Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255629/2019

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão de 29 de agosto de 2019.

AGRAVO INTERNONº 23624/2019 (0001471-04.2011.8.10.0037)

Agravante : Banco do Nordeste do Brasil S/A

Advogado : Thaís Maria Barros de Oliveira (OAB/MA 8962)

Apelado : Maria Silva de Sousa

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

Acórdão nº _________
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA RURAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
RENÚNCIA NÃO CARACTERIZADA. MESMOS ARGUMENTOS. INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO.
1. O agravante não trouxe elementos aptos a reformar a decisão recorrida, uma vez que embasou seu recurso principalmente nos termos já devidamente
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rechaçados anteriormente na decisão monocrática.
2. "De acordo com o art. 206, § 5º, I, do novo Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular." (AgRg no Ag 1301237/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011)
3. "Ainda que a lei preveja a renúncia tácita da prescrição, ela somente pode ser entendida quando concretizadas ações inequívocas do interessado no sentido
de abrir mão de tal prerrogativa, a exemplo do pagamento de parte do valor devido, o que não é o caso dos autos. A assinatura de termo de adesão pelo
apelado no sentido de uma suposta renegociação de dívida já extinta pelo decurso do tempo não é apta a configurar renúncia à prescrição, máxime quando tal
documento possui termos bancários específicos dificilmente compreensíveis por um trabalhador rural de baixa renda e escolaridade." (AGRAVO REGIMENTAL
Nº 14197/2014 EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 50145/2013, 1º Câmara Cível, Rel. Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, julgado em 18.11.2014)
4. Não se sustentam, pois, as razões dO agravante, motivo pelo qual a manutenção da decisão que negou provimento ao apelo é medida que se impõe.
5. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por votação unânime, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Kleber Costa Carvalho, Jorge Rachid Mubárack MAluf e José de Ribamar Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255631/2019

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão de 29 de agosto de 2019.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 18740/2019 (0000118-40.2017.8.10.0126) - SÃO JOÃO DOS PATOS

Apelante : Afra Maria Nunes Rodrigues

Advogados : Daniel Passos de Brito (OAB/MA 14.111), Idiran Silva do Nascimento (OAB/MA 12673)

Apelado : Município de São João dos Patos

Procurador : Gullit Vinicius Silva Barros (OAB/MA 14.814)

Proc. Justiça : Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

Acórdão nº _________
EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEVIDO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. APELAÇÃOIMPROVIDA.
1. A parte apelante, agente comunitário de saúde do município de São João dos Patos, passou a integrar o quadro de servidores municipais, sob o regime
estatutário, afastando a aplicação da legislação trabalhista.
2. Para pagamento do adicional de insalubridade é necessária a previsão em lei específica expedida no âmbito de competência de cada ente federado, bem
como de perícia técnica.
3. A parte autora não se desincumbiu de comprovar a legislação municipal (art. 373, inc. I, CPC) e sua vigência que estabelece o adicional de insalubridade aos
servidores públicos municipais.
4. Inexistindo nos autos prova de legislação municipal específica, não pode o município ser condenado ao pagamento do referido adicional, ainda que presente
perícia técnica.
5. Apelaçãoimprovida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por votação unânime e em desacordo com o parecer ministerial, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Kleber Costa Carvalho, Jorge Rachid Mubárack MAluf e José de Ribamar Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255633/2019

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão de 29 de agosto de 2019.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 15365/2019 (0041904-56.2014.8.10.0001) - SÃO LUÍS

Apelante : Dora Pinheiro Serejo

Advogado : Saulo José Portela Nunes Carvalho (OAB/MA 6520)

Apelado : Carlos Augusto Braide

Fabio Henrique Ribeiro Pereira (OAB/MA 13412), Marcia Thais Soares Serra Pereira (OAB/MA 13150), Miguel Ribeiro
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Advogados :
Pereira (OAB/MA 5540)

Proc. de
Justiça

: José Antônio Oliveira Bents

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

Acórdão nº _________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE FIXAÇÃO DE ALUGUEIS COMPENSATÓRIOS. BEM OBJETO DA PARTILHA SOB USO E GOZO EXCLUSIVO DE
APENAS UM DOS EX-CÔNJUGES. PATRIMÔNIO COMUM. CABÍVEL ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Enquanto não dividido o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem remanesce, porémsob as regras que regem o instituto do condomínio, notadamente
aquela que estabelece que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa (art. 1.319 do CC).
2. Seapenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição do bem; essareparação pode se dar,
como busca o recorrido, mediante o pagamento de valor correspondente a metade do valor estimado ou efetivamente apurado do aluguel do imóvel.
3. "Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por
não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a
parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco" (REsp 1250362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/02/2017, DJe 20/02/2017).
4."Sobrevindo separação judicial com a obrigação de partilha do imóvel, aquele que ficar na sua posse deve repassar ao outro a sua parte. Enquanto isso
não acontece, pode ser fixada pensão para custear o aluguel do cônjuge que deixou o imóvel do casal"(ApCiv 0506762016, Rel. Desembargador(a) NELMA
CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
5. Apelação improvida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por votação unânime, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Kleber Costa Carvalho, Jorge Rachid Mubárack Maluf e José de Ribamar Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255636/2019

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão de 29 de agosto de 2019.

AGRAVO INTERNO Nº 23820/2019 (0000617-08.2012.8.10.0091)

Agravante : José de Ribamar de Sousa Weba

Advogado : Diogo Duailibe Furtado (OAB/MA 9147), Thaisa Gomes Ferreira (OAB/MA 10391)

Agravado : Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I

Assistente Litisconsorcial : Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A

Advogado : Juliano Ricardo Schmitt (OAB/SC 20.875)

Proc. de Justiça : José Antônio Oliveira Bents

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

Acórdão nº _________
EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "Havendo sucumbência recíproca, em que cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono, sem a fixação expressa de valores, é
incabível a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no AREsp 1340890/PE, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 21/05/2019).
2. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por votação unânime, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Kleber Costa Carvalho, Jorge Rachid Mubárack Maluf e José de Ribamar Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.310/2019 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0055188-97.2015.8.10.0001
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APELANTE: A O GASPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Advogado: Dr. José Marques de Carvalho Neto (OAB/MA 5.945)
APELADO: BANCO NACIONAL S/A.
Advogados: Drs. Pedro Américo Dias Vieira (OAB/MA 705) e outros
Relator:Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por A O Gaspar Indústria e Comércio Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da
Comarca de São Luís, a época, o Des. Luiz Gonzaga de Almeida Filho, que julgou improcedentes os pedidos da ação de embargos de terceiro promovida contra
Banco Nacional S/A.
A embargante, ora apelante, se insurgiu contra a referida decisão alegando que teve seu patrimônio penhorado nos autos Execução nº
0002791-91.1997.8.10.0001 porém é pessoa jurídica distinta da empresa executada, A O Gaspar S/A, com objeto social distinto e forma de constituição diversa,
não se tratando de grupo econômico, pois não há participação no capital social entre ambas, havendo apenas sócios comuns. Aduziu que não teve oportunidade
de se manifestar sobre a impugnação, causando cerceamento de defesa.
Nas contrarrazões, o Banco sustentou que se tratam de empresas do mesmo grupo, que funcionam em igual endereço com identidade de sócios e mesmo objeto
social.
A Procuradoria Geral de Justiça não demonstrou interesse no deito.
Era o que cabia relatar.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito, com base na prerrogativa constante do art. 932, do
Código de Processo Civil que permite ao relator decidir monocraticamente o presente apelo, na medida em que já há jurisprudência firme nesta Corte e nos
Tribunais Superiores acerca dos temas trazidos ao segundo grau.
Entendo que merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa sustentada no apelo.
Conforme se infere dos autos, a apelante ingressou com embargos de terceiro sustentando que sofreu penhora nos autos de execução proposta contra pessoa
jurídica distinta.
Na contestação, aos embargos o exequente sustentou que se tratavam de empresas de um mesmo grupo juntando vasta documentação para comprovar essa
alegação.
Ocorre que após a contestação não foi oportunizada a produção de provas e nem mesmo a manifestação da embargante sobre os documentos juntados aos
autos, foi apenas tentada a conciliação entre as partes, que restou infrutífera e quando retorno dos autos ao Juízo este proferiu o julgamento antecipado.
Assim, entendo que analisar nesse momento a questão da existência ou não de empresas coligadas ou de grupo econômico iria convalidar o cerceamento de
defesa da empresa apelante, pois esta não teve oportunidade de refutar as alegações e documentos juntados na contestação.
Assim, resta manifesto o cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser acolhida essa preliminar.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DEFESA.
AMPARADA EM VIOLAÇÃO A DIREITO DE INFORMAÇÃO E EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO
ANALISADO. JULGAMENTOANTECIPADO DA LIDE CONFORME O ART. 355 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE NESTE CASO. CERCEAMENTO DE DEFESA
CARACTERIZADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.I. Na presente ação monitória amparada em despesas médico-hospitalares, a principal alegação
defensiva é a de que pensava a ré-embargante estar internando seu pai pelo SUS, como iniciou a ser atendido, e não de forma particular, havendo
violação a direito de informação e caracterização de vício de consentimento. Por isso, nos embargos monitórios, pleiteou a produção de todos os meios
de prova em direito admitidos, em especial a prova oral. II. O julgador de primeira instância, ao invés de oportunizar a produção probatória após aréplica,
julgou antecipadamente o feito, fundamentando odesacolhimento dos embargos monitórios, entre outras razões, no sentido de que, &quot;quanto à
alegada lesão, cabia à requerida a prova, quanto alegado, do que não se desincumbiu&quot;. Contudo, tal prova não foi possibilitada à ré-
embargante, restando evidenciado o prejuízo. Mostra-se um non sense não oportunizar a prova e, após, desacolher o pleito porausência
de prova. III. Não havia possibilidade dejulgamentoantecipadoda lide, sendo inaplicável o art. 355 do Novo Código de Processo Civil, pois a ré-
embargante, como necessitava da produção de outras provas (art. 355, I, do NCPC), teve seu direito dedefesacerceado. Impõe-se, assim, a desconstituição da
sentença para fins de retomada da fase instrutória. RECURSO PROVIDO PARA FINS DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. UNÂNIME. (Apelação Cível,
Nº 70075164533, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 19-10-2017).
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA. CERCEAMENTO DE
DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. Caso em que a consumidora negou a origem da contratação junto à empresa de telefonia.
Juntada de contrato em contestação, com objeção pela requerente, emréplica,quanto à assinatura firmada na avença.Ausênciade oportunidade de a
requerida se manifestar quanto à impugnação. Pedido de produção de provas pela demandante nãoanalisado. Descabido ojulgamentoantecipado
da lide. Preliminar decerceamentoao direito dedefesaacolhida. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70074989310, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em:
28-09-2017).
Esta Corte também possui entendimento nesse sentido:
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS REALIZADOS.
COBRANÇA INDEVIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR RÉPLICA E JUNTADA DE PROVA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE
DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.1. A prolação de sentença em julgamento antecipado da lide por ausência de
prova do alegado, sem que seja dada à parte oportunidade para a produção das provas pleiteadas e relevantes para a formação segura do juízo, constitui
ofensa ao devido processo legal. Nulidade da sentença que se impõe. 2. O STJ ressalta este posicionamento: A jurisprudência desta Corte é uníssona no
sentido de que configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por
força, justamente, da insuficiência de provas.(AgRg no REsp 1454129/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe 04/08/2015). 3. Apelo provido. (ApCiv 0330882016, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
27/10/2016 , DJe 04/11/2016).
Ante o exposto, dou provimento ao apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para oportunizar a apresentação de réplica e abertura da
instrução.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 02 de setembro de 2019.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.232/2019 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0052415-50.2013.8.10.0001
APELANTES: FRANCISCO DAS CHAGAS BACELLAR PEDROZA E OUTROS
Advogado: Dr. Pedro Duailibe Mascarenhas (OAB/MA 4632)
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
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Procurador: Dr. Ricardo Gama Pestana
Relator:Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ASSISTÊNCIA GRATUITA. REVOGAÇÃO.
POSSIBILIDADE
I - É possível a revogação do benefício da assistência quando no decorrer do processo restar comprovada a alteração na condição financeira das partes.
II - Julgado procedentes os embargos à execução cabe a aplicação de condenação da sucumbência da parte embargada de forma integral.
III - Apelo improvido.
D E C I S Ã O
Cuida-se de apelação cível interposta por Francisco das Chagas Bacellar Pedroza e outros contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da
Fazenda Pública da Capital, Dr. Raimundo Nonato Neris Ferreira, que julgou procedentes os embargos à execução propostos pelo Estado do Maranhão,
revogando o benefício da assistência gratuita e arbitrando os honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor executado e o
valor devido.
Os apelantes se insurgiram com relação à revogação do benefício da assistência gratuita aduzindo que basta a afirmação da parte para que seja deferida.
Aduziu que concordou com o cálculo apresentado pela contadoria judicial que foi homologado pelo Juízo, porém requereu fosse aplicada a sucumbência
recíproca, eis que permanecem vencedores no feito executivo.
Nas contrarrazões, o Estado do Maranhão aduziu que o benefício foi revogado adequadamente e que os embargos foram integralmente acolhidos, não havendo
que se falar em sucumbência recíproca.
A Procuradoria Geral de Justiça não demonstrou interesse no feito.
Era o que cabia relatar.
Passo a efetuar o julgamento de forma monocrática, amparado pelo artigo 932, IV, b, do NCPC1, queobjetiva a celeridade da prestação jurisdicional e, ainda,
desobstruir a pauta dos Tribunais, permitindo ao relator monocraticamente negar provimento aos recursos interpostos contra decisões que estejam em
conformidade com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Tal regramento
se aplica ao caso sub judice.
Com relação ao pedido de manutenção da assistência gratuita, entendo que agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau.
Isto porque os embargos à execução foram de parte mínima da execução, na qual os apelantes já tiveram reconhecido crédito a ser recebido do ente público,
não estando mais presente a situação financeira do início da demanda.
Conforme tenho reiteradamente julgado em causas diversas, a presunção de necessidade prevista no art. 99, §3º, da Lei nº 13.105/2015 é relativa e pode ser
afastada quando existam elementos nos autos que indiquem a desnecessidade da medida, nos termos do §2º do mencionado artigo.
Cabe à parte demonstrar a situação de impossibilidade, que, no presente caso, não foi evidenciada, razão pela qual entendo deve ser mantida a revogação da
assistência gratuita. Destaco que essa matéria já foi enfrentada na decisão de fl. 117, sendo os apelantes intimados a efetuar o pagamento do preparo do
recurso.
Outro ponto objeto das razões do apelo é a alegação de sucumbência recíproca nos embargos à execução.
Ocorre que não observo a situação passível de aplicação do instituto da sucumbência recíproca.
Nos termos do art. 86 do CPC:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
A lide ora em questão refere-se aos embargos à execução, opostos pelo Estado onde foi sustentado excesso de execução. A decisão apelada julgou
procedentes os embargos e aplicou sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor executado e o valor devido.
Verifica-se que os apelantes aceitaram os cálculos apurados pela contadoria de acordo com as razões do embargante. Desse modo, tem-se que o Estado foi
vencedor na lide incidental e por isso não há que se falar em sucumbência recíproca, devendo ser mantida a sentença apelada.
A condenação nas verbas de sucumbência são decorrentes do princípio da causalidade. No caso, o embargante impugnou a forma de calculo dos valores
executados, sendo acolhido pelo Magistrado, razão pela qual a parte sucumbente é que deve arcar com as despesas, no caso os apelantes.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. ART. 997 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA
DE CONDENAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PARTICULAR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §§ 2oE 8º DO CPC. CRITÉRIOS LEGAIS.
PROVIMENTO.
I - Ainterposição de recurso adesivo, a teor do regramento inserto no art. 997 do CPC, pressupõe a ocorrência de sucumbênciarecíproca entre recorrente e
recorrido, o que não se observa no caso concreto. Apelação adesiva não conhecida;
II - a condenação em honorários advocatícios rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo consequência imposta à parte
vencida ou àquele que deu causa à propositura da demanda, aplicando-se, igualmente, aos embargos à execução;
III - a sentença dever ser parcialmente reformada para fazer constar a condenação do embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais serão
fixados consoante apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, §§ 2e e 8o, do CPC, não ficando adstrito, porém, aos limites percentuais estabelecidos no
§3odo referido diploma legal, mas aos critérios ali previstos; IV - apelação cível provida. (ApCiv no(a) ApCiv 034271/2012, Rel. Desembargador(a) CLEONES
CARVALHO CUNHA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/08/2019 , DJe 26/08/2019)
Desse modo, nego provimento ao recurso para manter a sentença apelada.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 29 de agosto de 2019.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão de 29 de agosto de 2019.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 17480/2019 (0053108-34.2013.8.10.0001) - SÃO LUÍS

Apelante : Ministério Público do Estado Maranhão

Promotor : Nacor Paulo Pereira dos Santos

Apelado : Filadelfo Mendes Neto

Advogado : Leny Vasconcelos Rodrigues(OAB-MA 9873) e outros

Proc. Justiça : Jose Antonio Oliveira Bents
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Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

Acórdão nº _________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO À LICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO. CONDUTA VEDADA PELO ART. 10, VIII, LEI
Nº 8.429/92. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO ANÍMICO. MERA IRREGULARIDADE. IMPROVIMENTO.
1. Para além de mera violação da lei, é necessário, para a configuração dosatosde improbidade previstosno art. 10 da Lei n.º 8.429/92 ("causar prejuízo ao
erário"), que a conduta do agente público esteja qualificada por seu elemento subjetivo (culpa). Precedentes do STJ.
2. In casu, o acervo probatório produzido nos autos evidencia que os vícios cometidos durante a tramitação do pregão em análise constituem meras
irregularidades, que podem ser perfeitamente eliminadas com o aprimoramento dos processos licitatórios, não revelando a intenção do ex-gestor (réu/apelado)
de fraudar o procedimento licitatório e provocar prejuízo ao erário, tanto que não impediram o TCE-MA de aprovar, ainda que com ressalvas, a sua prestação de
contas.
3. Não havendo demonstração do elemento anímico, isto é, da deliberada intenção do administrador em comprometer o caráter competitivo do certame e se
locupletar ilicitamente - mediante, por exemplo, o favorecimento de terceiros, o superfaturamento de preços ou a simulação de concorrência -, não há que se falar
em ato de improbidade vedado pelo art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92.
4.Apelação improvida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por votação unânime e de acordo com o parecer ministerial, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Kleber Costa Carvalho, Jorge Rachid Mubárack MAluf e José de Ribamar Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.512/2019 -SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0017337-05.2017.8.10.0001
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
Advogado: Dr. Celso Marcon (OAB/MA 8.104-A)
APELADO: WELLINGTON CORREA LIMA
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
I - A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo independe de prévia intimação pessoal da
parte, possibilitando a extinção do feito sem que se observe o disposto no §1º do inc. III do art. 267do CPC/1973, vigente à época, em especial porque incumbe
ao autor aindicação correta do endereço do réu.
II - Apelo improvido de plano.

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Banco Santander Banespa S/A. contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito respondendo pela 5ª Vara Cível
da Comarca de São Luís, Dra. Samira Barros Heluy, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Wellington Correa Lima, julgou extinto o feito,
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/1973.
O autor, ora apelante, interpôs a referida ação contra o apelado, visando à restituição do veículo descrito na inicial adquirido através de um contrato de
financiamento garantido por alienação fiduciária, em virtude de sua inadimplência, já que deixou de pagar as parcelas vencidas a partir de 08/03/2007.
Deferido o pedido liminar de busca e apreensão do veículo à fl. 26, tendo este sido apreendido em 06/08/2007, conforme auto de fl. 30.
Determinada a citação do réu, no entanto, este não foi localizado no endereço indicado na inicial, conforme certidão de fl. 48.
Intimado para se manifestar sobre a referida certidão, o autor requereu a expedição de ofícios às empresas de energia elétrica, de telefonia fixa e telefonias
móveis, o que foi indeferido pelo Juiz, oportunidade em que determinou a intimação do autor para que promovesse a citação do requerido, sob pena de
arquivamento (fl. 69).
Ausente a manifestação do autor, o Juiz extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, nos termos do art. 267, IV, do CPC/1973.
Inconformado, se insurgiu o Banco alegando a necessidade de intimação pessoal e de aproveitamento dos atos processuais, bem como a obrigatoriedade do
magistrado em buscar o fim social a que a lei se destina. Requereu, assim, o provimento do apelo.
Era o que cabia relatar.
De início, consigno a possibilidade de julgamento, na forma monocrática, do presente recurso, frente à natureza da matéria que é objeto da discussão nestes
autos. Nesse sentido, a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Em idêntica linha, o novo Código de Processo Civil - em seu artigo 932, inciso V, alíneas "a", "b" e "c" - autoriza, de modo expresso, a análise singular pelo
julgador dos recursos de apelação que se mostrem inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida e, ainda, daqueles que tenham como fundamento discussão acerca de temas que já tenham sido objeto de Súmula dos Tribunais Superiores, do próprio
Tribunal julgador; de julgamento na forma repetitiva pelas citadas Cortes e, ainda, nos casos em que se mostrem aplicáveis entendimentos firmados em
incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Assim dispõe o citado dispositivo:
"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...] .
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
[...]. (Grifado)".
No mérito, observo que o autor/apelante ajuizou a ação de busca e apreensão, visando à restituição do veículo descrito na inicial adquirido através de um
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, em virtude da inadimplência do apelado.
O MM. Juiz deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do bem, no entanto o mandado de citação deixou de ser cumprido, em razão de não ter sido
localizado o requerido no endereço indicado, abrindo-se vista à parte para se manifestar sobre a certidão de fl. 48, tendo este requerido a expedição de ofícios às
empresas de energia elétrica, de telefonia fixa e telefonias móveis, o que foi indeferido pelo Juiz, oportunidade em que determinou a intimação do autor para que
promovesse a citação do requerido, sob pena de arquivamento (fl. 69).
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Ultrapassado o lapso temporal, sem manifestação do autor, o Magistrado julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, do
CPC/19731, vigente à época.
Da análise dos fundamentos da sentença, constata-se que o feito foi extinto por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo, pelo fato do autor não ter fornecido meios para a citação do réu e localização do veículo.
A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo independe de prévia intimação pessoal da
parte, possibilitando a extinção do feito, em caso de não cumprimento da diligência, sem que se observe o disposto no §1º do art. 267 do CPC/19732, vigente à
época da sentença, mesmo porque incumbe ao autor a indicação correta do endereço do requerido.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.
1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1302160 / DF, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 18/02/2016)
Essa Corte assim também já se manifestou, in verbis:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO NCPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
COM BASE NO INCISO IV DO ART. 267, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
DESNECESSIDADE. (...) II - A
citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, a inércia da parte autora em adotar as medidas
necessárias à citação da parte adversa dá ensejo à extinção do processo, sem apreciação do mérito. A intimação pessoal do autor só é exigível nas
hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 267, IV, do CPC. Precedentes deste Tribunal de Justiça. III - Apelação desprovida. Sem interesse
ministerial. (TJMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.025/2016, Rel. Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva, DJ. 17/05/2016)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. DILIGÊNCIA NÃO PROMOVIDA PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM BASE NO ART. 267, IV, DO CPC/73. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Verificado que o autor, mesmo intimado para tanto, deixou de promover a citação do réu, em atitude desidiosa e não diligente, afigura-se correta a
extinção do feito por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 267, inc. IV, do CPC/73. 2. Desnecessária, na hipótese, a intimação
pessoal, nos termos do § 1º, do art. 267, tendo em vista que referida norma determina a diligência tão somente nos casos de abandono da causa,
previstos nos incisos II e III. 3. Apelo conhecido e improvido. (TJMA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL Nº 16875/2016, Rel. Jamil de Miranda
Gedeon Neto, DJ. 23/06/2016).
AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE. I - A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
independe de prévia intimação pessoal da parte, possibilitando a extinção do feito sem que se observe o disposto no §1º do inc. III do art. 267 do
CPC/1973, mesmo porque incumbe ao autor a indicação correta do endereço do réu.II - Afigura-se legal a decisão monocrática que nega provimento de
plano ao recurso quando a pretensão encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, a rigor do art. 557 do CPC/1973, vigente ao tempo da prolação
da decisão. (TJMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO REGIMENTAL Nº 10.216/2016 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 56.981/2015, Rel. Jorge Rachi Mubárack
Maluf, DJ. 14/04/2016).
Por outro lado, ainda que assim não entendesse, verifica-se que o autor foi intimado através do diário (fl. 72), bem como pessoalmente (fl. 75), e mesmo assim
permaneceu inerte.
Portando, impõe-se como pressuposto de validade do processo a citação do réu, e sua ausência enseja a extinção do feito sem julgamento do mérito, razão pela
qual deve ser mantida a sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 02 de setembro de 2019.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relato

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.098/2019 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 00043057-27.2014.8.10.0001
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
Procurador: Dr. Ivaltero Batista Dias Pedrosa
APELADAS: MARIA JOSÉ DE FÁTIMA SOUSA CANTANHEDE E OUTRAS
Advogado: Dr. Antônio Carlos Araújo Ferreira (OAB/MA 5113)
Relator:Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO DE PERCEPÇÃO INDEPENDENTE DE
REQUERIMENTO. PRECEDENTES.
I - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescriçãoatinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
II - É devido o abono de permanência desde o momento em que o servidor público permanece em atividade e completa os requisitos para a aposentadoria,
independentemente de requerimento administrativo.
III - Apelo improvido de plano.
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de São Luís contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, Dr. MarcoAntonio Netto Teixeira, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por Maria José de Fátima Sousa Cantanhede e outros,julgou
procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido a pagar às autoras o abono de permanência referente às parcelas que excederam aos 25 (vinte e
cinco) anos de contribuição, observando-se a prescrição quinquenal, a serem apuradas em liquidação, cujas parcelas deverão incidir juros de mora uma única
vez até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.960/2009,
a contar da citação, e correção monetária pela TR até 25/03/2015, a partir de quando será regulado pelo IPCA-e, calculada mês a mês.
As autoras, ora apeladas, ajuizaram a referida ação alegando serem professoras, sendo que possuem mais de 50 (cinquenta) anos de idade e 25 (vinte e cinco)
anos de contribuição, razão pela qual entendem ter direito ao pagamento de valores retroativos referentes ao seu abono de permanência a partir do momento em
que preencheram os requisitos necessários às suas aposentadorias voluntárias integrais.
Em suas razões recursais, o Município insurgiu-se contra a sentença sustentando, preliminarmente, a prescrição. No mérito, aduziu a ausência de provas quanto
aos fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I, CPC) e a ausência de pedido expresso solicitando o pagamento do abono de permanência.
Nas contrarrazões, as apeladas destacaram que a posição desta Corte seria no sentido de deferir o pagamento do abono independente do requerimento
administrativo. Requereram o improvimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios.
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Era o que cabia relatar.
Passo a efetuar o julgamento de forma monocrática, amparado pelo artigo 932, IV, do NCPC1, queobjetiva a celeridade da prestação jurisdicional e, ainda,
desobstruir a pauta dos Tribunais, permitindo ao relator monocraticamente negar provimento aos recursos interpostos contra decisões que estejam em
conformidade com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Tal regramento
se aplica ao caso sub judice.
De início, afasto a preliminar de prescrição, uma vez que o STJ já consolidou o entendimento no sentido de que nas discussões de vantagens pecuniárias
derivadas de direito à diferença de vencimentos, tem-se uma relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ2, que prevê a prescrição apenas
em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.
No mérito, a questão a ser discutida nos presentes autos refere-se acerca do direito à concessão do abono de permanência às apeladas.
O abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003 com o escopo de estimular a continuidade do servidor público no exercício de suas
funções, mesmo satisfazendo todos os requisitos imprescindíveis à obtenção de sua aposentadoria voluntária, vindo a Constituição Federal assim dispor em seu
art. 40, § 19, in verbis:
"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003).
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma dos §§ 3º e 17:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na
forma de lei complementar;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015).
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço públicoe cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idadee trinta de contribuição,se mulher;(Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.(Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).
(...)
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, &quot;a&quot;, para o
professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.(Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).
(...)
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por
permanecer em atividadefará jus a umabono de permanênciaequivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)".
No presente caso, da análise dos documentos anexados à inicial, verifica-se queasautoras, ora apeladas, possuem mais de 50 (cinquenta) anos de idade e 25
(vinte e cinco) anos de contribuição, motivo pelo qual preenchemtodos os requisitos fixados no art. 40, § 19 c/c § 1º, da CF/88, merecendo perceber o abono de
permanência, desde a data em que completaram o requisito da idade, conforme bem destacou a sentença de base que está em consonância com os julgados
desta Corte, que considera o abono devido desde o momento em que o servidor completa os requisitos independentemente de prévio requerimento
administrativo.
Vejamos:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROFESSORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CF/88. TEMPO DE SERVIÇO
PARA APOSENTADORIA. CONTINUIDADE NO SERVIÇO ATIVO. DIREITO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO
RETROATIVO. DETERMINAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.1º APELO IMPROVIDO. 2º APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O fato de a parte autora ter
trabalhado além do tempo necessário para obter sua aposentadoria gera-lhe o direito ao abono de permanência, bem como à remuneração no período, não
havendo nos autos prova de efetivo dano moral indenizável, caracterizando situação subjetivamente indesejada, mero dissabor na espera pelo reconhecimento
do seu direito à inativação. II - O art. 40, §19, da Constituição Federal, modificado pela Emenda Constitucional nº 41/03, garante ao segurado que completar as
exigências para a aposentadoria voluntária e opte por prosseguir na atividade, o benefício de abono de permanência em serviço, como incentivo ao adiamento da
inatividade. III- Aos professores que já tenham reunidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço e que ainda permaneçam em
atividade no serviço público, é assegurado o abono de permanência de que trata o art. 40, § 19, da CF/88, e artigo 59 da Lei Complementar Estadual nº
73/04. IV - Alcançado o período para a aposentação voluntária e tendo a Apelada optado por continuar sine die na ativa, sem a concessão do abono de
permanência, tem a servidora direito a percepção de seus retroativos, respeitado-se prazo prescricional contados a partir da data do ajuizamento da
ação, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. V - 1ª Apelo improvido, sem manifestação ministerial. 2º Apelo parcialmente
provido, contrário ao parecer ministerial. (ApCiv 0156352019, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
08/07/2019 , DJe 12/07/2019)
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. DIREITO AO
RECEBIMENTO. INTELIGENCIA DO ART. 40, §§19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 73/04. REQUISITOS DA
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA . OPÇÃO EM PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFICIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO
DESPROVIDO. I - É cediço que o abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional nº.41/2003, com a finalidade de estimular que o servidor
público que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, continue em atividade, em troca de um acréscimo salarial equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. II - Por outro lado, o direito à percepção de abono de permanência pelos
servidores públicos do Estado do Maranhão que opte em permanecer em atividade tem previsão expressa no art. 59 da Lei Complementar Estadual nº 73/2004.
III - Neste cenário, considerando que os apelados comprovaram, por meio de seus termos de posse, que já completaram mais de 25 (vinte e cinco)
anos de magistério e 50 (cinquenta) anos, o que lhe assegura o direito de abono de permanência e, respectivamente, o direito à aposentadoria
IV- Ademais, conforme apontado no parecer ministerial " A tese levantada pelo Apelante de que os servidores público enquadrados nas regras de
aposentadoria especial não teriam direito ao abono de permanência é descabida, vez que a própria CF/88 não trouxe tal restrição." V - Apelo conhecido e
desprovido.(TJMA, AP 0829900-46.2017.8.10.0001, Rel. Des. Raimundo Barros, DJ. 08/07/2019)
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Policial civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar nº 51/85. Recepção pela CF/88.
Abono de permanência. Percepção. Possibilidade. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa
reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 1º, inciso I, da
Lei Complementar nº 51/85 foi recebido pela Constituição Federal. 2. A Corte já se pronunciou no sentido de que a Constituição não veda a extensão do
direito ao abono de permanência para servidores públicos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF. 3. Inadmissível, em
recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos.
Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.
(ARE 923565 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC
01-02-2016).
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Por fim, entendo que não há como acolher o pedido de majoração dos honorários, tendo em vista que deverão ser apurados após a liquidação, nos termos do
art. 85, § 4º do CPC, conforme fixado na sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 02 de setembro de 2019.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL nº 29.420/2019 - SANTA QUITÉRIA
NÚMERO ÚNICO: 0001796-20.2017.8.10.0117
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
Advogada: Dra. Maize Alves Viana (OAB/MA 5.548)
APELADA: MARIA FRANCILENE VIANA RODRIGUES
Advogado: Dr. Rayrison Lopes da Silva (OAB/MA 14.964)
Relator:Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. SALÁRIOS ATRASADOS. COBRANÇA.
I - São devidas ao servidor as verbas trabalhistas relativas ao terço constitucional das férias e 13º salário, nos termos do que dispõe o art. 373
do CPC, enquanto que o ente público, ao contrário, não trouxe aos autos quaisquerdocumentos que comprovassem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito dos servidores.
II - Apelo improvido.

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Santa Quitéria contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da daquela Comarca, Dr. Cristiano
Regis César da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de cobrança ajuizada pela ora apelada para condenar a municipalidade ao
pagamento dossalários de agosto a setembro de 20016 e 1/3 de férias do mesmo ano. Honorários em 10% (dez por cento)sobre o valor da condenação.
A autora, ora apelada, ajuizou a referida ação alegando ser servidora municipal nomeada para o cargo de agente operacional de serviços diversos desde
24/08/2001 e que deixou de receber os salários de agosto e setembro/2016, bem como o 1/3 (um terço) das férias do mesmo ano.
Na contestação, o Município defendeu a improcedência dos pedidos, tendo em vista que a autora deixou de comprovar seu direito.
O Magistrado proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos nos termos acima mencionados.
O Município apelou aduzindo a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, bem como a perda do objeto, tendo em vista que a apelada não
juntou extrato bancário de sua conta salário para contraditar o ente público, restando, assim, comprovado o pagamento dos salários.
Nas contrarrazões, a apelada defendeu que a ação foi instruída com documentos necessários para o deslinde da questão, devendo, a seu ver, ser mantida a
sentença.
Era o que cabia relatar.
No presente caso, a questão controversa reside na cobrança de vencimentos que deve ser elidida por prova documental, a qual não foi trazida seja na
contestação, seja na apelação.
Quanto ao mérito, ainda que tenha havido dificuldade na transição de governo, não é crível que após ter assumido a gestão municipal, ao tempo da
apresentação da contestação, inexistisse qualquer informação sobre pagamentos dos servidores do ente municipal ou mesmo que tivesse comprovado ter
tomado as medidas necessárias para regularizar as despesas do Município. Por essa razão, por entender que competia ao ente público comprovar na
contestação quaisquer fatos oponíveis ao direito do autor, não há que se falar em prova da inexistência do débito.
Assim, considerando que aapeladacomprovoufazerparte dos quadros da Administração Municipal, conforme documentosde fls. 15/18,entendo que provouos
fatos constitutivos dos seus direitos, nos termos do que dispõe o art. 373 do CPC, o que lhe confere o direito à percepção das verbas remuneratórias pleiteadas.
Assim, a Administração Municipal, aqui apelante, deveria comprovar que as parcelas pretendidas se encontravam quitadas.
Nesse sentido esta a Primeira Câmara Cível já deliberou no julgamento da Apelação Cível nº 17.353/2018, da qual fui Relator, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COMPROVADA. VERBAS DEVIDAS.
I - Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que nada impede que a Magistrada julgue antecipadamente a causa, dispensando a
produção de provas, quando a questão for unicamente de direito ou já houver prova suficiente dos fatos alegados, como no caso.
II - Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais é obrigação da Administração.
III - Nos termos do art. 333, II, do CPC/73, compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
Portanto, entender de forma diversa, seria dar ensejo ao enriquecimento ilícito do Poder Público, que obteve a prestação de serviço e não remunerou a servidora
pública.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso para manter a sentença por seus próprios fundamentos.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 02 de setembro de 2019
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE DATA DE ENVIO PARA A PUBLICAÇÃO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 43.418/2018 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0001475-27.2013.8.10.0116
APELANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A.
Advogado: Dr. William Pereira Barbosa da Silva (OAB/MA 10.113)
APELADO: JOSÉ DE ARAÚJO CORREIA
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

D E C I S Ã O
Trata-se de apelação cível interposta por Banco de Lage Landen Brasil S/A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Luzia do
Paruá, Dr. Rodrigo Costa Nina, que julgou extinta a execução promovida pelo apelante em razão da morte do demandado antes mesmo da propositura da ação.
Aduz que o Magistrado sentenciante não oportunizou a regularização de petição inicial, razão pela qual a extinção do processo sob o fundamento de estarem
ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo encontra-se equivocada.
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Pontua a possibilidade de substituição processual, no sentido da possibilidade de se facultar a regularização do polo passivo, mesmo que ação tenha sido
proposta contra determinada pessoa, anteriormente ao seu falecimento, sendo, portanto, de rigor a concessão de prazo para que a requerente possa regular o
polo passivo da lide, com a inclusão do espólio ou dos herdeiros da recorrida.
Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do processo na
instância de origem.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito, com base na prerrogativa constante do art. 932,
do Código de Processo Civil que permite ao relator decidir monocraticamente o presente apelo, na medida em que já há jurisprudência firme nesta Corte e nos
Tribunais Superiores acerca dos temas trazidos ao segundo grau.
Através da presente ação, pretende o autor, Banco de Lage Landen Brasil S/A. a execução dos valores devidos oriundos de contrato de financiamento agrícola.
O executado não foi localizado e posteriormente foi juntado comprovante de seu óbito ocorrido em 10/08/2011, antes da propositura da ação em 29/11/2013.
Diante do falecimento do requerido, a parte autora requereu a citação dos herdeiros.
O Juízo da origem, considerando que o requerido falecera antes do ajuizamento da presente ação, conforme certidão de óbito de fl.57, julgou extinto o processo,
sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC/15.
A sentença não merece reforma.
Ausente qualquer pressuposto processual de validade, o processo não se encontra regular, impondo sua extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, IV, do Código de Processo Civil, quando não for possível sanar a irregularidade.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
Entende-se que os pressupostos processuais atuam no plano da validade da relação processual, sendo classificados como pressupostos &quot;de
existência&quot; ou &quot;de constituição válida&quot; - que são os requisitos para que a relação processual se constitua validamente -, e pressupostos &quot;
de desenvolvimento&quot; - que são aqueles a ser atendidos depois que o processo se estabeleceu regularmente, a fim que tenha curso normal até a sentença
de mérito ou providência jurisdicional definitiva.
No caso em análise, não se verifica o pressuposto da capacidade processual da ré (legitimatio ad procesum), ou capacidade de ser parte (personalidade
jurídica), que se resume na aptidão para ser sujeito da relação jurídica processual ou assumir uma situação jurídica processual.
Sabe-se que a capacidade de ser parte de uma relação jurídico-processual está intimamente ligada à ideia de personalidade civil que, nos termos dos arts. 2º e
6º do Código Civil, começa com o nascimento e termina com a morte:
Art. 2º - A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.
Art. 6º - A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão
definitiva.
Decerto que, com a morte, fica extinta a capacidade civil do indivíduo, retirando deste, portanto, a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte
em processo judicial.
A presente ação foi ajuizada em 29/11/2013, quando a parte ré já havia falecido desde 10/08/2011, conforme certidão de óbito de fl. 52, não sendo possível a
simples substituição processual, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, que dispõe:
Art. 43. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265.
Com efeito, não há que se falar em substituição processualquando o falecimento não ocorrer durante o curso do processo. Tem-se que o redirecionamento da
ação pressupõe que o seu ajuizamento tenha sido feito corretamente, não se tratando, no caso, de correção de erro material ou formal, mas sim, de alteração do
sujeito passivo da obrigação.
Acertada, portanto, a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, após a verificação de que o falecimento da ré ocorreu em data
anterior ao ajuizamento da execução.
Nesse sentido é a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
PROCESSUAL. A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC aplica-se apenas quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo.
Consequentemente, constatado que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da demanda, não há falar na hipótese de substituição
processual.1.0540.13.001751-5/002, Rel. Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 31/03/2015)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA ÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO. A
capacidade para estar em juízo é um dos pressupostos processuais de validade da ação e que somente pode ser atribuída a quem se acha no exercício regular
de seu direito. Ajuizada a ação contra pessoa falecida antes de sua propositura, impõe-se a extinção do processo sem
resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, matéria inclusive, de ordem pública e cognoscível de ofício pelo
Magistrado. Apelação cível conhecida e não provida.(1.0049.14.000753-2/001, Rel. Des. Veiga de Oliveira, 30/09/2015)
APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
PELO ESPÓLIO OU HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Ocorrendo o óbito do réu antes da propositura da demanda, não é possível a
aplicação ao feito do art. 43, do CPC, vez que a substituição processual é cabível, tão somente, quando o falecimento da parte ocorre no curso da ação.(AC
1.0324.11.010570-1/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, 13/02/2015)
AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU FALECIDO. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO CONTRA O ESPÓLIO.
POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA
ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. Constatada a morte do réu antes do ajuizamento da ação e tendo o magistrado deferido o
redirecionamento do feito contra seu espólio, revela-se manifestamente despropositada a posterior extinção do processo sem julgamento de mérito com
fundamento na ilegitimidade passiva ad causam. - Sentença cassada, de ofício.&quot;(1.0194.08.091081-4/001, Rel. Des. Alyrio Ramos, 19/12/2014)
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida na íntegra.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 28 de agosto de 2019.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTONº 0800340-91.2019.8.10.0000 – SÃO
LUÍS

Agravante : Saint Clair Augusto Rego da Silva Filho

Advogado : Luis Fernando Cunha Araújo (OAB-MA 13448)
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Agravado : Banco RCI Brasil S/A

Advogado : Allan Rodrigues Ferreira (OAB-MA 7248)

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saint Clair Augusto Rego da Silva Filho, com pedido de antecipação da tutela
recursal, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de São Luís, que concedeu a liminar pleiteada
pelo Banco RCI Brasil S/A para determinar a busca e apreensão do automóvel objeto da lide (NISSAN, Versa 1.6, placa
PSN-6646), com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69.
Brevemente relatado, decido.
Compulsando os autos eletrônicos do processo de origem (nº 0863717-67.2018.8.10.0001), constato que o litígio teve o seu mérito
resolvido pelo juízo a quo.
Ante a prolação da sentença de mérito no feito originário, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento em razão
da superveniente perda de seu objeto (AgInt no AgInt no AREsp 774.844/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 07/08/2018; AgInt no REsp 1699363/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018).
Com amparo nesses argumentos, na forma do art. 932, III, do CPC, deixo de apresentar o vertente recurso à Primeira Câmara
Cível para, monocraticamente, nÃO conhecer do agravo de instrumento, por restar prejudicado o seu julgamento.
Intime-se. Publique-se.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800803-33.2019.8.10.0000 –
AÇAILÂNDIA
Agravante :Jose Freitas da Silva
Advogado :Elkemárcio Brandão Carvalho (OAB/MA 13686)
Agravado :Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A
Relator :Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Freitas da Silva, sempedido de antecipação da tutela recursal, em face de
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Açailândia, nos autos da ação de cobrança movida em desfavor da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A, que indeferiu seu pedido de justiça gratuita.
Nas razões recursais, o agravante diz que: (i) a alegação de não possuir condição de pagar custas, despesas e honorários sem
comprometer o sustento próprio ou familiar tem presunção juris tantum e não foi ilidida; (ii) os documentos apresentados
demonstram sua hipossuficiência e autorizam a concessão do benefício (declarações de hipossuficiência de recursos, conta de
energia elétrica, extrato bancário, bem como cópia da carteira de trabalho), sendo irrelevante o fato de ser assistido por advogado
particular; (iii) aufere remuneração mensal de R$987,92 como operador de termoelétrica, é portador de debilidade permanente e
realizou os procedimentos decorrentes do acidente na rede pública de saúde; e (iv) a decisão atacada ofende o princípio do
acesso à Justiça.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (ID 3346703).
Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Preambularmente, valho-me da prerrogativa constante do art. 932, do CPC para decidir, de forma monocrática, o presente agravo
de instrumento, na medida em que há entendimento pacífico do STJ acerca dos temas trazidos a este segundo grau.
Ressalto, então, que, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, para o deferimento da gratuidade da justiça, basta que o autor a
requeira mediante simples afirmação do estado de insuficiência, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Ademais, lembro que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos” (art. 99, § 3°). Portanto, essa necessidade somente surgirá se os elementos dos autos
indicarem faltar os pressupostos processuais.
Outro não é o entendimento do excelso STJ, in verbis:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. CARÊNCIA DE RECURSOS. SIMPLES DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA.
PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A simples declaração da parte, de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de
sua família, é suficiente para a concessão da justiça gratuita, mas essa presunção de caráter relativo pode ser afastada pelo
julgador, fundamentadamente.
2. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que o patrimônio dos interessados contraria a afirmação de
carência de recursos para arcar com as custas do processo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ).
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3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 910.295/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017) (grifei)
Não há, portanto, motivo para indeferir o direito da parte agravante à gratuidade de justiça, ainda que tenha contratado patrono
particular, conforme sedimentado na jurisprudência do STJ (REsp 1504432/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016; REsp 1404556/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/06/2014, DJe 01/08/2014) e, hodiernamente, previso, de forma expressa, no art. 99, § 4º, do CPC/15.
Em verdade, “ para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no
patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência
judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. (É)imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as
despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família” (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
Na verdade, in casu, após devidamente intimado na base para comprovar os pressupostos necessários ao benefício, o autor, ora
agravante, apresentou declaração de que aufere remuneração mensal de R$987,92 como operador de termoelétrica, informação
confirmada pela sua CTPS, de onde extrai-se ser verossímil a sua alegação de não ter condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
Insta ressaltar, por sinal, percuciente conclusão do douto parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Marco Antonio
Guerreiro, a qual me filio:
Em consulta ao sítio eletrônico do TJMA1, observa-se que o montante a ser recolhido a título de custas (R$10.125,00) gira em
torno R$620,00. O juiz determinou o pagamento desse valor em 5 parcelas de R$124,00. Ora, não é difícil perceber o
comprometimento do sustento de quem ganha pouco mais de um salário-mínimo, sendo irrelevante o fato de estar assistido por
advogado particular e/ou ter optado pelo rito ordinário. Reza o art.99,§4º, do CPC/2015: § 4º A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
No mais, não se deve perder de vista que os procedimentos realizados pelo agravante com o acidente automobilístico ocorreram
na rede pública de saúde. Indaga-se: aquele que possui a mínima condição financeira optaria pelo precário sistema de saúde
pública? Parece que não.
Portanto, diferentemente do afirmado pela magistrada a quo, resta comprovada a hipossuficiência do agravante, imprescindível ao
deferimento da AJG. Pensar de modo contrário seria negar o princípio constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV e
LXXIV), mormente quando não ilidida a presunção iuris tantum que milita a seu favor.
Com amparo nesses fundamentos, forte no permissivo do art. 932, V, “ b” do CPC, deixo de apresentar o presente feito à Primeira
Câmara Cível para, monocraticamente, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para outorgar aoagravante os benefícios da
gratuidade de justiça nos autos principais.
Publique-se. Intime-se.
São Luís (MA), 30de agosto de 2019.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIANº 0800904-81.2018.8.10.0040- IMPERATRIZ

Remetente : Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Imperatriz

Requerente : Rubens de Sales Rodrigues

Advogada : Fernanda Dantas de Souza (OAB/MA 17.395)

Requerido : Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)

Procuradora : Alessandra Marcia Furlaneto Freire

Proc.
Justiça

: José Antônio Oliveira Bents

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Trata-se de remessa necessária oriunda do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Imperatriz que, nos autos da ação
de previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada por Rubens de
Sales Rodriguesem desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
para condenar o requerido a conceder auxílio-doença ao autor desde da suspensão do pagamento administrativo.
Na origem, o requerente aduziu ser portador de doença grave, que lhe impediu de exercer atividade laborativa, estando
impossibilitado, portanto, de trabalhar e prover o seu próprio sustento. Salienta que requereu benefício de auxílio-doença junto ao
INSS, tendo sido o seu pedido deferido e posteriormente cessado de forma indevida.
Tendo em vista a continuidade da incapacidade, requer o restabelecimento do auxilio doença e a posterior conversão em
aposentadoria por invalidez.
Com a inicial, foram juntados os documentos médicos demonstrando a lesão.
Regularmente citado, o requerido apresentou contestação.
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Laudo de perícia médica judicial.
Sentença proferida.
Sem recurso voluntário, seguiu-se a remessa necessária.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar quanto ao mérito da pretensão recursal.
É o relatório. Decido.
Preambularmente, invoco a prerrogativa inserta no artigo 932 do CPC, para decidir, de forma monocrática, o presente recurso,
uma vez que a sentença encontra-se conforme a jurisprudência dominante.
Primeiramente, deve-se verificar o preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios.
Prescreve a Lei nº 8.213/91 que o auxílio-doença será concedido a todo aquele que, preenchendo a condição de segurado e
houver cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos (Lei no 8.213/91, art. 59).
Compulsando os autos, verifico que o requerente demonstrou que, à época do acidente sofrido e gerador da incapacidade laboral,
efetivamente preenchia a condição de segurado, conforme se depreende dos documentos colacionados à inicial.
Ademais, aperícia judicial foiconclusiva ao informar que o requerente “… foi
vitima de acidente de trânsito quando se encontrava realizando entrega de óculos sentido Imperatriz para Amarante. Afirma que na
época apresentou fratura na clavicula e costela, sendo submetido a tratamento cirúrgico…Sugiro afastamento por mais de 03
meses para possível recuperação...”.
Com esse laudo pericial, assim,restou provada a continuidade da debilidade incapacitante, cujo profissional signatário afirma que o
requerente encontra-se incapacitado temporariamente para exercer sua atividade laboral.
Observo, assim, a necessidade de restabelecimento do auxílio-doença em função da mesma debilidade que levou à primeira
concessão do benefício.
Logo, entendo que foi o requerido quem não se desincumbiu de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA.
COMPROVAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO REABILITAÇÃO DO SEGURADO.
INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 333, II DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I – A
irresignação do apelante refere-se exclusivamente quanto ao termo ad quem do pagamento do auxílio doença ao apelado,
benefício previdenciário previsto no art. 59 da Lei Federal nº. 8.213/1991. II- A singela leitura do Laudo Pericial Judicial confirma a
incapacidade laboral do apelado e sugere afastamento por mais 30 (trinta) dias para tratamento, de forma que não há uma
demarcação temporal inflexível para continuidade do pagamento do auxílio doença ao segurado, até porque, seria necessário
verificar, ao cabo do prazo, por meio de novo exame pericial, se haveria possibilidade de retorno ao trabalho, o que não ocorreu no
presente feito. III - Andou bem o Juízo de origem ao fixar que o adimplemento do benefício previdenciário, cessado indevidamente,
ocorra até a data da prolação da sentença, e, a partir daí seja realizada nova perícia no segurado, vez que não há nos autos
nenhuma prova de que o apelado, antes desse marco,estaria apto para o trabalho, o que enseja a continuidade do pagamento até
que provado seu restabelecimento consoante previsão do art. 60 da Lei nº. 8213/91. IV - Ao não demonstrar nos autos o
restabelecimento do segurado apelado, verifica-se que o apelante não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do
direito autoral, inobservando a regra do art. 333, II, do CPC, o que enseja a mantença do decisum impugnado.. V - Apelação
improvida. (Ap 0219292017, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
26/06/2017, DJe 30/06/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. I - Consoante dispõe o art. 109, inciso
I, da Constituição Federal, bem como as Súmulas nº 15 do STJ e 501 do STF, as causas relativas a acidente do trabalho, como a
aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, devem ser processados e julgados pela Justiça Estadual. II - Realizada perícia
judicial que constatou a incapacidade laborativa parcial, bem como demonstrado o tempo mínimo de contribuições pelo
interessado, deve ser restabelecido o benefício do auxílio-doença. (Ap 0081102017, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID
MUBÁRACK MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA.
RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA A CONTAR DO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na espécie restou evidenciada a incapacidade laboral da segurada decorrente da aquisição de
patologia laboral, conforme laudo pericial oficial o qual expressamente reconhece a existência nexo etiológico entre a moléstia e o
exercício da atividade de trabalho habitualmente executada pelo segurado. 2. Restaram configurados os requisitos legais
necessários ao restabelecimento do pagamento do benefício de auxílio-doença, desde o indevido cancelamento, conforme
disposto no art. 59 c/c art. 62, ambos da Lei n.º 8.213/1991. 3.Segundo entendimento pacífico do STJ, tratando-se de benefício
previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei Nº
8.213/1991(ADI nº 4.357, DF, e ADI nº 4.425, DF). 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. (Ap 0452242016, Rel.
Desembargador(a) JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/02/2017, DJe 08/03/2017).
Em suma, demonstrada a permanência da incapacidade laboral e não desconstituído o direito do segurado pelo órgão
previdenciário, devem ser pagos, retroativamente, os valores referentes ao auxílio-doença, desde o indevido cancelamento, nos
termos do artigo 59 da Lei n.º 8.213/1991.
Forte nessas razões,na forma do artigo 932 do CPC,NEGO PROVIMENTOà remessa necessária.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator
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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802131-95.2019.8.10.0000

Agravante : Adivando Rocha Santos Junior

Advogado : Rafael Wilson de Mello Lopes (OAB/MA nº
15.345)

Agravado : Município de Imperatriz

Procurador : Bruno Cendes Escórcio

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEMISSÃO DE SERVIDOR ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA À SÚMULA DO STF. TUTELA DE
EMERGÊNCIA INDEFERIDA. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso (STF, Súmula nº
20).
2. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Adivando Rocha Santos Junior, inconformado com o pronunciamento do juízo que indeferiu pedido de emergência formulado por si
no bojo de uma ação que visa declarar nulidade de sua demissão, contra o Município de Imperatriz, interpõe recurso de agravo de
instrumento.
A suma do pedido consiste em apontar que, diferentemente do tratado em processo administrativo disciplinar, o agravante logrou
êxito em pedido de licença, com data retroativa, a ponto de desconstituir a premissa do ato demissório, calcado na infração de
abandono de cargo.
Oportunizei previamente o contraditório recursal, onde o ente público vem dizer da prerrogativa processual contra a Fazenda
Pública pertinente à impossibilidade de concessão de tutelar de emergência que esgotem o mérito.
Assim faço o relatório.
Na espécie, vejo necessária a manutenção da antecipação de tutela que deferi, inexoravelmente porque há concretização do temor
à derrocada do imperium iudicis, de modo que a seriedade e a eficiência da função jurisdicional sucumbem com o aguardo, tão
somente, da decisão proferida apenas ao final do processo.
O perigo da demora apontado pelo agravante ficou provido de notável elemento de convencimento da sua existência, in re ipsa até,
tendo em vista a envergadura constitucional do percebimento de salário.
Deve-se presumir que o ato administrativo objeto da ação fora praticado ao arrepio das constitucionais balizas do princípio do
devido processo legal, diferente do que entendeu o juízo a quo, tendo em vista a suficiência dos argumentos voltados à
demonstração que a administração pública não houvera revestido o ato cominatório da adequada e esperada verdade
substancial.
Logo, essa postura ativa da parte agravante muito contribui para manter a hipótese de atenção para com o princípio da
conformidade constitucionalou da correção funcional, o qual implica na postura do Poder Judiciário em deferência aos demais
poderes. De acordo com esse princípio se deve verificar qual é o espaço próprio de cada poder e se ter a liberdade de respeitar
cada um, como corolário da separação dos poderes. A interpretação deve ser voltada pela manutenção do sistema de repartição
das funções estatais, tal como concebido pelo texto constitucional, a ponto de não se admitir resultados que desconsiderem a
vocação de cada um, podendo ser excepcionada quando prima facie há desincumbência do ônus probatório. (SOUZA NETO,
Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e método de trabalho. 1 reimpr. Belo Horizonte:
Fórum, 2013, p. 444).
Outrossim, e em complemento, não fica desrespeitada a presunção da veracidade e legitimidade do ato administrativo, com o
acolhimento desse pedido de emergência, o que remete a uma qualidade que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e
conforme ao Direito, até prova em contrário, exatamente o que se dá no caso. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris
tantum de legitimidade, ora afastada a contento; salvo expressa disposição legal, dita presunção só existe até serem questionados
em juízo com base em reforço de argumento palpável.(DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 24ª Ed, rev. e
atual. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 407)
A miúde, o agravante não pode ver mantida penalidade de demissão por abandono de cargo se obtém regular licença, com efeito
retroativo, para legalmente se afastar das suas atividades regulares.
A propósito do tema envolto na lide, o Pretório STF já uniformizou o assunto pela inteligência da Súmula nº 20, in verbis:“É
necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso”.
Compulsando os autos, vejo que todo o intento dessa lide reside em pretensão que está ao encontro da uniformização pelo STF,
de sorte que todos os argumentos contrários não são suficientes para fazer frente.
Assinalo que o caso trata da construção de um precedente vinculativo, o binding authorityda experiência colhida doCommon Law,
expressão e instituto importados do direito anglo-saxão com a entrada da lei adjetiva civil de 2015 (ex vi arts. 947, §3º, 985; 988,
caput, IV e §5º, II; e 1.040), o qual resulta no aprimoramento da função do Excelso STF em uniformizar a interpretação
constitucional, a fim de alcançar uma norma jurídica que serve de reprodução obrigatória pelo Poder Judiciário, a abarcar
indissociavelmente o caso em apreço.
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Outrossim, sobre a questão consistente em perquirir ser possível decisão de emergência sem peitar prerrogativa processual da
Fazenda Pública que veda concessão de liminar que esgota, no todo, o mérito da pretensão, vejo que ajurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou a orientação de que tal prerrogativa processual se refere às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja,
àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, o qual não se confira a
presente hipótese.
Eis o teor de uma ementa do STJ exatamente nesse sentido, anunciando a jurisprudência da seção do excelso tribunal
responsável pelo recurso afeto ao direito público, in verbis:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REFORMADA EM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 273, § 2º,
DO CPC E AO ART. 1º DA LEI 8.437/92.
1. Na origem, o Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, na hipótese dos autos, a antecipação de tutela esgota o
objeto da ação, de modo que sua concessão é vedada nos termos do art. 1º da lei 8.437/92.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que
esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro
técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que
inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação". Entretanto, "o exame da reversibilidade ou não da
medida liminar concedida implica o reexame do material fático da causa, o que é vedado em sede de recurso especial, a
teor do que prescreve a Súmula 07/STJ" (REsp 664.224/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
1º.3.2007).
3. No caso concreto, todavia, o acórdão recorrido não abordou a questão da reversibilidade da medida, de modo que verificar a
presença ou não desse elemento processual implica inexorável revolvimento do acervo fático-probatório, o que é obstado pela
Súmula 7/STJ
4. Quanto à alegação de ofensa ao art. 273, "É entendimento já pacificado nesta Corte Superior o de que analisar os requisitos
necessários para a concessão de tutela antecipada - os quais não foram reconhecidos pelas instâncias ordinárias -, com a
conseqüente reversão do entendimento exposto pelo Tribunal de origem, exigiria, necessariamente, o reexame de matéria fático-
probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp
270.720/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 17/06/2013)
5. Por outro lado, o próprio recorrente admite não ter sido prequestionado o disposto no art. 273 do CPC quando refere que "(...) a
decisão da Quarta Câmara Cível do TJRS em nenhum momento infirma a presença dos requisitos da verossimilhança do direito
alegado e do risco de dano irreparável, ambos reconhecidos na decisão de primeiro grau (...)" (fl. 99). Incidência da Súmula
211/STJ.
6. Recurso Especial não conhecido.
(STJ,REsp 1343233/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).
Esse assunto, sob todas as luzes, tem respaldo jurisprudencial uniforme pelo STJ e STF, o que atrai a necessidade de julgamento
monocrático, como forma de imprimir o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 932, IV, b, do CPC/15,
autorizado, ainda, por força do art. 259, §1º do RITJ/MA, bem como da uniformizada jurisprudência do STJ, ex vi, Súmula nº 568e
STJ, AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 15/08/2018, DJe 28/08/2018).
Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
É como julgo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 02de setembro de 2019.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807098-86.2019.8.10.0000 - TUTÓIA

Agravante : Cemar - Companhia Elétrica do Maranhão

Advogados : Sálvio Dino de Castro eCosta Júnior (OAB/MA 5.227), Ana Amélia Figueiredo Dino (OAB/MA 5.517), Valéria
Lauande Carvalho Costa (OAB/MA 4749)

Agravado : Associação Rede Buriti do Povoado Bom Gosto

Advogados : Fernando Brito do Amaral (OAB/PI 4002) e outros

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cemar - Companhia Elétrica do Maranhão, com pedido de efeito suspensivo,em
face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tutóia que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado
nos autos da ação civil públicamovida pela Associação Rede Buriti do Povoado Bom Gosto.
Na origem, a parte autora (agravada), requereu a regularização do fornecimento de energia elétrica da região do Povoado Bom
Gosto, visto que a constante oscilação tem provocado diversos prejuízos àquela população, a qual, pela mencionada irregularidade
no fornecimento de energia, está impossibilitada, inclusive, de utilizar água, a qual necessita de bombas d'água para distribuição
aos moradores da localidade.
O juízo de origem concedeu a antecipação de tutela e determinou que a CEMAR proceda, em até 24 (vinte e quatro) horas, a
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análise de tensão da rede elétrica do POVOADO BOM GOSTO e, a partir do fim do mencionado prazo, deverá, no prazo de até 72
(setenta e duas) horas, promover a regularização da tensão da energia elétrica da localidade, sob pena de multa de R$ 30.000,00
em caso de descumprimento, a qual poderá ser majorada posteriormente.
Inconformada com a decisão, a parte ré interpõe o presente agravo de instrumento, destacando, inicialmente, que a Agravada não
faz qualquer prova, mormente de cunho técnico, capazes de comprovar os fatos alegados, cingindo-se a apresentar fotos e ilações
descabidas da realidade fática, nada provando quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do
Código de Processo Civil.
Sustenta também que é defeso ao juízo conceder a antecipação de tutela, quando houver perigo de irreversibilidade do provimento
que se pleiteia, o que se emoldura perfeitamente ao caso trazido à baila.
Defende que a concessão do prazo pelo juízo de origem viola diretamente a razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando
comina de forma complementar uma multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento, razão pela qual
pleiteia a concessão de prazo maior e redução da astreinte, bem como a sua limitação.
Com base nesses argumentos, requer seja concedida liminar, na forma do art. 1.019, I do NCPC, para atribuir efeito suspensivo
ativo ao agravo, sustando a decisão agravada até o julgamento do mérito.
No mérito, requer seja provido o presente recurso para que seja cassada a decisão interlocutória ora vergastada, ou,
alternativamente, requer seja reduzido o valor aplicado a título de multa, com a fixação de teto de incidência.
É o relatório. Decido.
Do exame dos requisitos de admissibilidade recursal, constato que o agravo é tempestivo, encontrando-se devidamente instruído
de acordo com o artigo 1.017 do CPC, motivo pelo qual passo a analisar o pedido de efeito suspensivo formulado na peça recursal,
fazendo-o à luz do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.
O referido dispositivo legal, juntamente com o art. 995, parágrafo único, do CPC, e os escólios doutrinário e jurisprudencial,
permitem asseverar que a concessão de efeito suspensivo no agravo depende de dois requisitos fundamentais: o fumus boni iuris,
revelado pelo juízo de probabilidade de provimento do recurso; e o periculum in mora, traduzido pelo risco de dano grave, de difícil
ou impossível reparação.
Nesse sentido, é cediço que, em sede de tutela de urgência, a convicção do juiz se apresenta em graus (Pierro Calamandrei),
devendo-se adequar a intensidade do juízo de probabilidade ao momento procedimental da avaliação à natureza do direito
alegado, à circunstância dos fatos narrados, à espécie do provimento a ser concedido, e, enfim, à especificidade do caso concreto
(WATANABE, Kazuo. Cognição no processo civil,4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 127).
No caso em apreço, não vejo necessidade da atribuição do almejado efeito ativo, porquanto não se vislumbra a derrocada do
imperium iudicis, de modo que a seriedade e a eficiência da função jurisdicional não sucumbirão tão somente com o aguardo da
decisão a ser proferida pelo órgão colegiado em sede definitiva.
No ponto, destaco que a recorrente não demonstrou de que forma haverá dano irreparável ou de difícil reparação, ou mesmo risco
ao resultado útil do recurso, não tendo traçado uma linha sequer acerca da imperiosidade da concessão do efeito suspensivo pela
presença do periculum in mora, que, por certo, não pode ser presumido.
Em verdade, extrai-se da petição recursal que o periculum in mora decorreria de um suposto desvirtuamento da finalidade das
astreintes, tornando-se esse instituto em fonte de enriquecimento desmedido da parte e excessiva punição à empresa
concessionária de serviço público de antemão.
Todavia, não vislumbro, in casu, a presença do periculum in mora por esse motivo, pois não constato qualquer prejuízo
imediato ao agravante, ante a impossibilidade de execução provisória de eventual crédito decorrente das astreintes fixadas
para a hipótese de descumprimento da medida de urgência (STJ, Recurso Especial n. 1.200.856-RS – recurso repetitivo).
Destarte, restando inviabilizada a análise do requisito atinente ao periculum in mora, conditio sine qua nonpara a concessão da
medida de urgência pleiteada, tenho como despiciendo o exame da fumaça do bom direito, postergando somente para o
julgamento definitivo do agravo, a análise das teses de mérito veiculadas no recurso.
Ante o exposto, ausente um dos requisitos autorizadores,INDEFIROo pedido de efeito suspensivo ao presente recurso até seu
julgamento definitivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe a juntada dos documentos que
reputarem necessários.
Ultimada tal providência ou transcorrido o respectivo prazo, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para que, no
prazo legal, ofereça manifestação.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís (MA), 30de agostode 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807233-98.2019.8.10.0000–
IMPERATRIZ

Agravante : Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Advogados : José Almir da R. Mendes Júnior (OAB/MA 19411-
A)

Agravado : Orlando Cardoso
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Advogado : Orlando Cardoso (OAB/MA 13.213)

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em face de decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz nos autos da ação movida contra si por Orlando Cardoso, ora agravado, que
após ter concedido o pedido de tutela provisória de urgência, determinou a expedição de alvará do valor bloqueado em favor da
parte autora.
Brevemente relatado, decido.
Ponho termo ao recurso de forma prematura, por questão de ordem pública, constrita ao juízo negativo de delibação, qual seja,
ausência do requisito de admissibilidade extrínseco relativo à tempestividade.
É que a decisão agravada, na verdade, apenas concretiza os efeitos de decisão anterior, esta sim, decisão que deferiu a tutela
antecipada já com comando de expedir o alvará em favor da parte autora. Explico.
O agravante insurge-se contra despacho do do juízo a quo, proferido em 09/08/2019, com o seguinte teor:
Certifique-se o decurso do prazo da Decisão de Id. 21328348 - Págs. 1/3.
Caso tenho decorrido o prazo, cumpra-se integralmente a referida Decisão, procedendo-se ao bloqueio via Bacenjud, do valor
atualizado e, consequentemente, expeça alvará em favor do autor, para levantamento da quantia.
Por sua vez, a decisão ID de Id. 21328348 - Págs. 1/3, referida no supracitado despacho, foi proferida em 12/07/2019, cujo
conteúdo decisório deferiu a tutela provisória em favor da parte autora nos seguintes termos:
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida deposite judicialmente
o valor do crédito devidamente atualizado a partir da data da contemplação de R$ 55.593,83 (cinquenta e cinco mil e quinhentos
e noventa e três reais e oitenta e três centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais), nos termos do art. 357, § 4º, do CPC).
Decorrido o prazo, fica autorizado o bloqueio do valor via Bacenjud, do valor atualizado pela contadoria, em caso de recusa
injustificada.
Expeça-se alvará para levantamento da quantia em favor do autor, imediatamente.
Destarte, como se vê, o despacho contra o qual o recorrente interpõe o presente agravo de instrumentoapenas determinou o
cumprimento de decisão interlocutória anterior que havia deferido não só a tutela provisória, mas também autorizado, após o
depósito voluntário ou bloqueio via bacenjud, a expedição de alvará para levantamento da quantia em favor da parte autora, contra
a qual não foi interposto qualquer recurso, conforme certidão ID nº 22293131, emitida no processo de origem
(0805494-67.2019.8.10.0040).
A conclusão lógica a que chega, portanto, é no sentido de que o segundo pronunciamento judicial possui natureza de um mero
despacho sem qualquer carga decisória, na medida em que limitou-se a determinar o cumprimento da decisão interlocutória
anterior.
Logo, oprazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e
não de despacho posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão anterior.
Assim, tenho que a não interposição de recurso – como acorre no caso em apreço – contra a decisão que possui o conteúdo
decisório obstaculiza o processamento de nova irresignação contra o despacho que apenas reitera o comando judicial
anteriormente proferido,conforme já professado pelo STJ, in verbis:
RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO PRAZO - REITERAÇÃO, POR DESPACHO, DO CONTEÚDO DA DECISÃO
ANTERIOR - REABERTURA DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO -
OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não
de despacho posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão anterior;
II - A parte recorrente, ao ter ciência da decisão que lhe impõe um gravame, deve interpor o recurso de agravo de instrumento
desde logo, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão;
III - No caso dos autos, observado pelo Tribunal de origem que o despacho agravado, sem qualquer conteúdo decisório, significou
simples reiteração da decisão anterior irrecorrida, correto o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do
recurso de agravo de instrumento;
II - Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1024856/RN, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 14/04/2009, DJe 07/05/2009) (grifei)
Logo, considerando que a irresignação recursal volta-se, em verdade,contra o conteúdo da primeira decisão, que concedeu a
tutela provisória e determinou a expedição de alvará em favor da parte autora, cuja intimação ocorreu em22/07/2019, conforme
registrado no portal do PJE(Intimação 2849821), inegável a intempestividade recursal, tendo em vista que a sua interposição deu-
se apenas em 20/08/2019.
Ora, quisesse o recorrente insurgir-se contra o deferimento da tutela provisória e a expedição de alvará concedida pelo juízo de
origem em favor da parte autora,deveria tê-lo feito por ocasião da intimação daprimeira decisão, pela via recursal própria, de
modo que não o fazendo em momento oportuno, operou-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC1, não sendo admissível
reabrir prazo recursal em função de despacho que apenas determina o cumprimento de decisão interlocutória anterior.
Com amparo nesses argumentos, na forma do art. 932, III, do CPC, deixo de apresentar o vertente recurso à Primeira Câmara
Cível para, monocraticamente, nÃO CONHECER do agravo de instrumento, por ser manifesta a sua inadmissibilidade, já que
carente do pressuposto recursal extrínseco atinente à tempestividade.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís (MA), 30de agosto de 2019.
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DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

1Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807334-38.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: GEAP – Autogestão em Saúde
ADVOGADOS: Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF n° 20.334), Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF n° 24.923)
AGRAVADA: Expedita da Costa Ramos
ADVOGADOS: Danielle Mendes Fonseca (OAB/MA n° 13.022), Hialey Carvalho Aranha (OAB/MA n° 10.520) e outros
COMARCA: Ilha de São Luís
VARA: 11ª Vara Cível
JUÍZA PROLATORA: Lorena de Sales Rodrigues Brandão
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

DECISÃO
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP – Autogestão em Saúde em
face da decisão de ID n° 22096093 (autos originários) proferida em seu desfavor pela MM. Juíza de Direito Auxiliar respondendo
pela 11ª Vara Cível da Comarca da Ilha de São Luís, Dra. Lorena de Sales Rodrigues Brandão, que nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n° 0830641-18.2019.8.10.0001, ajuizada por Expedita da Costa Ramos, ora agravada,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do seguinte dispositivo:
“ (…)Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para
COMPELIR a empresa GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, a fornecer o serviço denominado HOME CARE à autora EXPEDITA
DA COSTA RAMOS, inclusive cuidados de enfermagem 24h (vinte e quatro horas) por dia, sem prejuízo dos demais serviços já
prestados no tocante ao atendimento domiciliar, na conformidade do Relatório Médico expedido na idid21994015 - Pág. 1,
obrigação esta a ser promovida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de
descumprimento após a intimação desta decisão, com prazo máximo de 30 (trinta) dias, termo final este que não prejudica a
análise e imposição de novas medidas, em caso de descumprimento da obrigação jurisdicional ora imposta”.
Em suas razões recursais (ID n° 4272709), a agravante alega que a recorrida não se enquadra nos critérios de elegibilidade para
home care, não podendo ser compelida a custear o serviço.
Defende que o caso da paciente não consiste em atendimento domiciliar por continuidade da internação hospitalar e que não há
justificativa clínica para a prestação do serviço de Home care.
Afirma que “ a agravada é pessoa acometida de síndrome demencial (CID 10: F 03), hipertensão arterial e uso de medicamentos,
além de realizar os cuidados de higiene pessoal da paciente e realizar a alimentação que se dá por meio de gastrostomia, o que
pode ser feito perfeitamente por um cuidador de confiança da família ou mesmo por um membro da família”.
Sustenta que a cobertura de tratamento domiciliar não é obrigatória aos planos de saúde.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tutela concedida. No mérito, postula seu
provimento para revogar definitivamente a decisão atacada.
É o escorço relatório. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Com efeito, o artigo 1.019, I1, do CPC/2015 possibilita ao Relator atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, até o julgamento definitivo pela Câmara. Para
tanto, é necessário que a agravante comprove a presença, concomitante, dos seus requisitos indispensáveis, quais sejam: a
probabilidade de provimento do recurso (fumus boni juris) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in
mora), nos termos do art. 995, parágrafo único2, do CPC.
Pois bem. De uma atenta análise dos fundamentos da decisão agravada em cotejo com as alegações contidas na inicial da ação
originária, verifico que os fundamentos aduzidos pela agravante, nesta fase inicial de cognição, não são suficientes para o fim de
suspender o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência.
Com efeito, observa-se que a decisão agravada assentou que a probabilidade do direito alegado pela autora restou
consubstanciado pelos documentos juntados aos autos, destacando-se a presença de relatório médico que dispõe sobre a
necessidade da parte autora ser acompanhada 24h por profissional capacitado.
Consta no relatório médico acostado nos autos eletrônicos originários (Id. n° 21994015) “ que a paciente é totalmente restrita ao
leito e dependentes de terceiros, com necessidade de cadeira de rodas, cadeira de banho, fraldas e cama com colção pneumático
para uso domiciliar. Solicito acompanhamento domiciliar com fisioterapia; fonoaudiologia; terapia ocupacional, psicologia, técnica
de enfermagem/enfermagem de forma contínua 24 horas”.
Nota-se, ainda, que o referido documento médico relata que a agravada é idosa e possui “ quadro demencial avançado (já em uso
de GTT) em declínio nos últimos meses, além de portadora de osteorartrose avançada e HAS (Hipertensão arterial Sistêmica)”.
Assim, resta satisfatoriamente demonstrada a existência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja
disponibilizado o atendimento domiciliar prescrito à agravada.
Em que pese a alegação da recorrente de que o estado clínico da agravada não justifica o atendimento domiciliar, observo que os
cuidados que a agravada necessita e descritos no atestado médico são suficientes para comprovar que há motivação clínica para
a prestação do serviço de tratamento domiciliar.
Decerto, a necessidade de determinado tratamento não decorre da vontade da operadora de plano de saúde, mas sim, da
expressa recomendação médica que indique a real necessidade da paciente, a fim de evitar agravo de sua saúde.
Ademais, consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do
tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e que, na dúvida, a
interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor” (REsp nº
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1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).
Essa E. Corte segue a mesma linha de orientação. A propósito:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A COBERTURA DE TRATAMENTO
HOME CARE. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STJ. INTERPRETAÇÃO DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. I. Segundo precedentes do STJ o serviço
de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não
pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de
adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. II. In casu, correta a decisão proferida no primeiro grau
determinando referido tratamento, razão pela qual, indeferido efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. III. Agravo interno
conhecido e desprovido para manter a decisão recorrida. (Rel. Desembargador(a) JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS,
QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/01/2017, DJe 09/02/2017) - Grifei
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE
URGÊNCIA CONCEDIDA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) POR 24 HORAS. LAUDOS E ATESTADOS MÉDICOS.
NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A necessidade de sistema de HOME CARE não decorre da
vontade do paciente, nem mesmo fica ao arbítrio da operadora de plano de saúde, mas ao revés, depende da expressa
recomendação médica que indique a real necessidade do paciente em ser colocado em ambiente domiciliar, a fim de evitar agravo
de sua saúde pela permanência em ambiente hospitalar. 2 - Assim, demonstrada a necessidade da agravada idosa receber
pela agravante atendimento HOME CARE durante 24 horas, a agravante não pode, por vontade própria, suspender ou
reduzir o período de atendimento, sob pena de violação de princípios constitucionais, motivo pelo qual deve ser mantida a
decisão combatida. 3 - Recurso conhecido e improvido. (AI 0339432016, Rel. Desembargador(a) ANGELA MARIA MORAES
SALAZAR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/02/2017, DJe 06/03/2017) - Grifei
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE. PLANO DE
SAÚDE. CONSUMIDOR. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STJ. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. I. Segundo precedentes do STJ o serviço de home care (tratamento
domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela
operadora do plano de saúde e que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da
forma mais favorável ao consumidor. II. In casu, correta a decisão proferida no primeiro grau determinando referido tratamento,
razão pela qual, indeferido efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido para
manter a decisão recorrida. (AI 0296212016, Rel. Desembargador(a) JAIME FERREIRA DE ARAÚJO, QUARTA CÂMARA CÍVEL,
julgado em 23/05/2017, DJe 14/06/2017) - Grifei
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA EM
BENEFÍCIO DA SAÚDE DO PACIENTE. PRESENÇA DO FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. IRREVERSIBILIDADE
DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DA CÂMARA. DECISÃO PROFERIDA EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 300
DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. I - Esta Câmara tem entendimento pacificado no sentido
de que os serviços de home care devem ser garantidos pelo Plano de Saúde quando indicados em benefício do paciente,
que passa a receber cuidados médicos em sua casa, como se esta fosse uma extensão do hospital. II - Deve ser mantida a
decisão agravada quando proferida em atendimento ao artigo 300, do Código de Processo Civil. III - Agravo de Instrumento
improvido, à unanimidade. (AI 0188882016, Rel. Desembargador(a) CLEONICE SILVA FREIRE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – Grifei
E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES. ATENDIMENTO HOME CARE. PLANO DE SAÚDE. AGRAVADO IDOSO ACOMETIDO DE ALIENAÇÃO
MENTAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. INSUBSISTENTE. VEROSSIMILHANÇA DE ALEGAÇÃO DE
ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PROVIMENTO. I - Presentes os requisitos exigidos pelo art. 273 do CPC e tratando-se de questão
relativa ao direito à saúde, de índole constitucional, faz-se imperiosa a concessão integral da tutela antecipada. II - Apesar de não
se tratar de cláusula obrigatória nos contratos de planos de saúde, o atendimento domiciliar, home care, é considerado
extensão do atendimento hospitalar, sendo, a princípio, abusiva sua restrição nos termos do art. 51 do Código de Defesa
do Consumidor. (AI 0600812015, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016) - Grifei

Finalmente, não deve prosperar a alegação de que o tratamento do tipo home care não consta nas exigências mínimas para as
coberturas de assistência médico – ambulatorial pois “a cláusula contratual que impeça a internação domiciliar como alternativa à
internação hospitalar se mostra abusiva diante do que preceituam os arts. 423 e 424 do Código Civil, já que, da natureza do
negócio firmado, há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer
o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente (REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
18/12/2017, e REsp nº 1.639.018/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 2/3/2018)”. (AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019).
Assim, sem prejuízo de exame mais detido do mérito da matéria quando do julgamento do recurso pelo colegiado, neste momento
de cognição sumária, por ausência dos requisitos legais, indefiro o pedido de feito suspensivo.
Notifique-se a Magistrada a quo acerca do conteúdo deste decisum, cuja cópia servirá de ofício para fins de ciência e cumprimento.
Intime-se a agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, como prevê o
artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral da Justiça para emissão de parecer.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.
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Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932,
incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
comunicando ao juiz sua decisão; (...).
2Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus
efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807561-28.2019.8.10.0000

Agravante : Natanael Santana Siqueira

Def. Público : Débora Alcântara Rodrigues

Agravada : Josielma Cristina Serejo Siqueira

Def. Público : Núcleo de São José de Ribamar

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de pronunciamento judicial que deferiu pedido de emergência em ação de
guarda, despido do mínimo aporte de fundamentação judicial, a seguir transcrito:
Conforme se verifica, no presente feito, não se discute a colocação de menor em família substituta, mas sim a proteção da pessoa
do menor por meio da guarda unilateral ou compartilhada, nos termos das regras especificadas nos artigos 1583 a 1590 do Código
Civil de 2002, em face de separação dos pais.
Assim sendo, considerando o melhor para os menores, no momento, que a guarda fique provisoriamente com a requerida (mãe),
resguardado o direito de visitas do requerido (pai) na seguinte forma: a) durante as férias escolares, em metade para cada parte; b)
no aniversário do requerido; c) no aniversário dos menores, em forma alternada; d) no fim de semana dos dias dos pais, podendo
pegá-los no sábado, às 09 horas, e devolver no domingo, às 19 horas; e e) aos finais de semana alternados, podendo pegá-los no
sábado, às 09 horas, e devolver domingo, às 19 horas.
Expeça-se o termo de guarda provisório.
Informe ao requerido que entregue os menores a requerente, sob pena de busca e apreensão.
Pois bem.
Em sede de tutela de emergência, a convicção do juiz se apresenta em graus (Pierro Calamandrei). Deve haver adequação da
intensidade do juízo de probabilidade ao momento procedimental da avaliação, à natureza do direito alegado, à espécie dos fatos
afirmados, à natureza do provimento a ser concedido, enfim, à especificidade do caso concreto (WATANABE, Kazuo. Cognição no
processo civil, 4ª ed. rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 127).
Em se tratando de um momento de análise de “emergência” é por dever lógico que todos os temas alçados não serão tratados e
esgotados nesse momento, devendo a minha cognição ser externada, mínima, eficaz, e regularmente motivada, pondo luz sobre a
sumariedade que o caso retrata, a ponto de antecipar uma decisão que naturalmente viria com o advento do julgamento colegiado,
após a progressão do rito sob todas as suas fases regulares.
Na espécie, vejo que a densidade do risco da demora do processo milita a favor da parte agravante. Ocorre que o dever
constitucional de fundamentar adequada e suficientemente toda e qualquer decisão judicial restou desobedecida na espécie o que
vem dar margem a uma grave ruptura em outro dever constitucional, o de resguardar, sempre, o melhor interesse da criança,
máxime em ação de guarda.
Do que posso extrair nesse exame primeiro, entendo que a decisão, portanto, merece ser provisoriamente suspensa, até que a
parte agravada venha a se manifestar; bem como o juízo a quo venha prestar informação; e bem como o juízo do processo
0800326-91.2018.8.10.0049, da 3aVara de Paço do Lumiar, para, em cooperação processual, prestar informação acerca do
andamento do pedido de guarda alí cumulado com o divórcio.
Tenho que o restabelecimento da guarda ao pai é medida que se impõe ao presente o momento, isso porque já vinha exercendo a
guarda de fato há cerca de quatro anos, e os autos não dão conta da ocorrência de toda e qualquer conduta que venha afrontar ao
melhor interesse da criança até então.
Outrossim, em não havendo decisão proferida nos autos do processo 0800326-91.2018.8.10.0049 acerca da guarda, não há
motivos para se conferir segurança jurídica à guarda de fato até então exercida pelo pai, cabendo ainda analisar, num segundo
momento, a ocorrência indevida de litispendência, o que põe em cheque a regularidade processual para sustentar a decisão de
guarda ora combatida.
Ex positis, pelo dever geral de cautela, DEFIROo pedido de emergência recursal.
Intime-se a parte agravada, para, no prazo legal, apresentar, se quiser, contrarrazões ao presente agravo, facultando-lhe a juntada
de cópias das peças do processo que entender cabíveis.
Oficie-se ao douto Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão, em especial para dizer da realização de juízo de retratação.
Oficie-se ao douto juízo do processo 0800326-91.2018.8.10.0049, da 3a Vara de Paço do Lumiar, para, em cooperação processual,
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prestar informação acerca do andamento do pedido de guarda.
Ultimadas as providências antes determinadas ou transcorridos os prazos respectivos, e em não havendo a interposição de agravo
interno, vista à Procuradoria Geral da Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 02de setembro de 2019.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTONº 0810132-06.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS

Agravantes : Allan Kardec Mota Barreto e outros

Advogados : Karliane Minely Nepomuceno Silva (OAB-MA 11254) e outros

Agravado : Instituto de Previdência e Assistência do Município de São Luís
(IPAM)

Advogados : Francisco de Assis Pinheiro(OAB-MA 2368) e outros

Terc. Interessado : Município de São Luís

Procurador : Iváltero Batista Dias Pedrosa

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Após o julgamento colegiado realizado pela Colenda Primeira Câmara Cível desta Corte de Justiça, que deu provimento ao
presente recurso para deferir a liminar requestada pelos agravantes com vistas à percepção da gratificação prevista no art. 66, §
2°, da Lei Municipal nº 2.728/85, o Município de São Luís atravessa petição (ID 3924954) requerendo a nulidade do respectivo
acórdão em virtude da ausência de intimação para integrar este agravo de instrumento na qualidade de terceiro interessado.
Brevemente relatado, decido.
Recordo que o “Instituto de Previdência e Assistência do Município de São Luís” (IPAM) foi criado pela Lei nº 1675/1966, tendo
sido reestruturado, a posteriori, pela Lei nº 4395/2004, que o definiu como “ Autarquia Municipal vinculada à Secretaria Municipal
de Administração”, que “ gozará de autonomia administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial”, com a finalidade precípua de
gerenciar e operar o sistema de previdência dos servidores municipais.
Ressalto que, com base nessas disposições legais, este Tribunal tem assentado, de forma pacífica, que “ dado que a referida
Autarquia detém personalidade jurídica própria, é manifesta a ilegitimidade passiva ad causam do Município de São Luís para
responder ação que versa sobre questões relativas a reajustes salariais de servidores inativos” (AgRCiv no(a) ApCiv 035994/2015,
Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/11/2015, DJe
03/12/2015).
Em igual sentido, conferir: ApCiv 0556202016, Rel. Desembargador(a) MARCELINO CHAVES EVERTON, QUARTA CÂMARA
CÍVEL, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017; ApCiv 0257742014, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO,
QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13/02/2017, DJe 17/02/2017; ApCiv 0200662015, Rel. Desembargador(a) CLEONICE
SILVA FREIRE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016; ApCiv 0098332016, Rel.
Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/09/2016, DJe 13/09/2016;
ApCiv 0587432015, Rel. Desembargador(a) JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
10/05/2016, DJe 13/05/2016; ApCiv 0184452015, Rel. Desembargador(a) MARCELO CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA
CÍVEL, julgado em 02/06/2015, DJe 17/06/2015; ApCiv 0584142013, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK
MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/06/2014, DJe 17/06/2014.
Desse modo, não antevejo, face à sua flagrante ilegitimidade, a qualidade de litisconsorte passivo necessário do Município de São
Luís, motivo pelo qual rechaço a existência de qualquer nulidade no julgamento do presente agravo de instrumento, embora
reconheça o seu interessena tramitação do feito, devendo receber o processo no estado em que se encontra.
Registro, en passant, que a determinação exarada pelo juízo a quo(em 04/06/2019) quanto à sua citação para integrar a lide (nº
0855073-38.2018.8.10.0001, ID 20291252) em nada modifica a qualidade do Município de São Luís de mero terceiro interessado,
porquanto não afasta sua ilegitimidade passiva, valendo frisar que o despacho de primeiro grau deu-se muito tempo após a
interposição deste agravo de instrumento (26/11/2018 – ID 2717887), inclusive depois da realização da sessão de julgamento
(098/05/2019 – ID 3498422).
Com base nesses argumentos, INDEFIROo pleito veiculado pelo Município de São Luís por meio da petição de ID 3924954.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 29220/2019 (0042048-64.2013.8.10.0001)

Embargante : Gran Car Veículos Ltda.

Advogado : Carlos Frederico Tavares Dominici (OAB/MA 5410)

Embargado : Cleopas Isaias Santos

Procurador : Christian Barros Pinto (OAB/MA 7063)

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Vistos, etc.
Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo legal para que a parte ex adversa, querendo, apresente contrarrazões
aospresentesembargos de declaração, no prazo de 05(cinco) dias.
Publique-se. Intime-se.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803302-87.2019.8.10.0000

Agravante : Rubenilde do N. Mendes Comércio

Advogado : Antônio José Garcia Pinheiro (OAB/MA nº 5.511)

Agravado : Estado do Maranhão

Procurador : Antônio Silva Araújo Souza Júnior

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa intimo a parte Estado do Maranhão, para, dentro de 30 (trinta)
dias, oferecer contrarrazões (art. 1.021, § 2°, NCPC).
Publique-se.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTONº 0803578-21.2019.8.10.0000 – SÃO
LUÍS

Agravante : Arnaud Guedes de Paiva Junior

Advogado : Arnaud Guedes de Paiva Junior(OAB/MA 6498)

Agravado(a) : Estado do Maranhão

Advogado : Martha Jackson Franco de Sá Monteiro

Proc. de Justiça : Paulo Roberto Saldanha Ribeiro

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arnaud Guedes de Paiva Junior, com pedido de efeito ativo, em face de decisão
proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís que, nos autos do cumprimento de sentença nº
34483-15.2014.8.10.0001 (372262014) promovido por Gabryenilde de Sousa Bittencourt visando executar acórdão oriundo de
ação coletiva, corrigiu de ofício erro material, com fulcro no art. 494 do CPC, para excluir os honorários advocatícios anteriormente
deferidos.
Após homologação do pedido de desistência do recurso, retornam os autos para exame da petição dando ciência do Estado do
Maranhão, não havendo, contudo, qualquer decisão a ser tomada por esta relatoria.
Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria, para aguardar o trânsito em julgado. Após, arquive-se.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 29de agostode 2019.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator
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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804238-15.2019.8.10.0000

AGRAVANTE: Ariella de Jesus Alves Anunciação
ADVOGADA: Alda Fernanda Sodré Bayma Silva (OAB/MA 10.534
AGRAVADO: Arthur da Anunciação Neto
ADVOGADO: Jadson Cleon Silva de Sousa (OAB/MA n° 7337)
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

DESPACHO
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo de lei, como prevê o artigo 1.021, § 2º, do CPC.
Publique-se.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806675-29.2019.8.10.0000

Agravantes : SPE Sá Cavalcante Incorporações Imobiliárias MA X LTDA e
outros

Advogados : Ítalo Fábio Azevêdo (OAB/MA nº 4.292) e outros

Agravado : Marco Antonio Martins de Aguiar

Advogado : Marco Antônio Martins de Aguiar (OAB/MA 8.159)

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Tendo em vista a natureza da causa, e a aparente divergência mínima de valores objeto de discussão em face de cumprimento de
sentença, contrastado entre as partes, convido-as a apresentarem proposta de conciliação.
Fixo prazo de 05 (cinco) dias.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807469-50.2019.8.10.0000– BALSAS

Agravante : Banco de Lage Landen Brasil S/A

Advogados : Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados Associados (OAB/PR sob n. º 918)e Alexandre Nelson
Ferraz (OAB/PR sob n. º 30.890).

Agravados : Zaltron Transporte e Comércio de Grãos Ltda., Zaltron Comércio de Materiais p/ Construção Ltda Epp, Claudir
Antonio Zaltron, Davi Zaltron e Valdir Zaltron

Advogado : Carlos R. Deneszczuk Antonio (OAB/SP 146.360)

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco de Lage Landen Brasil S/A, com pedido de efeito suspensivo, em face de
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Balsas que, nos autos do pedido de recuperação judicial formulado por
Zaltron Transporte e Comércio de Grãos Ltda. e outros, deferiu o processamento da recuperação judicial aos postulantes.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que, de acordo com o artigo 48 da Lei n. 11.101/05, não se mostra
possível a concessão de recuperação judicial para produtor rural, pessoa física, sem inscrição em cadastro mercantil ou com
cadastro inferior há 2 anos, de modo que os agravados Claudir Zaltron, Davi Zaltron e Valdir Zaltron não detêm legitimidade ativa
para figurar no feito.
Aduz, nesse contexto, que o registro de produtor empresário rural na Junta Comercia possui natureza constitutiva, não
declaratória, de modo que a realização de inscrição cadastro mercantil apenas 17 (dezessete) dias antes do ajuizamento da ação
evidencia a ausência de preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 48 da Lei n. 11.101/05.
Defende o agravante, ainda, a constitucionalidade dos §§ 3º e 4º do artigo 49 da Lei n. 11.101/05, de modo que se mostra
desnecessário o registro do contrato em cartório.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo.
A liminar foi concedida para que fosse suspensa a eficácia da decisão recorrida em relação aos agravados Claudir Antonio Zaltron,
Davi Zaltron e Valdir Zaltron.
Em manifestação (ID 4323340)os agravados comparecem aos autos para pugnar pela revogação do efeito suspensivo concedido,
sob os argumentos da i)intempestividade do agravo de instrumento, ii)possibilidade de deferimento da recuperação judicial
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aos produtores rurais com inscrição no cadastro mercantil em menos de 2 (dois) anos do ajuizamento da ação eiii)teoria do fato
consumado.
Era o necessário a relatar. Decido.
Em atenção aos princípios da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito (art. 6º do CPC), entendo por bem
receber o presente pedido de revogação de efeito suspensivo como agravo interno, haja vista ser esse o recurso cabível em face
de decisão monocrática proferida pelo Relator1, de maneira que, inclusive, não seja subtraído o rito processual adequado para o
processamento do instrumento, já que presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo interno.
Determino, contudo, seja realizado o recolhimento do preparo recursal pelos agravados (recorrentes no agravo interno) no prazo
de 05 (cinco) dias, ex vi do NCPC, art. 1.007, caput, e do RITJ/MA, arts. 230, caput, c/c 237.
Publique-se. Intime-se.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

1Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807658-28.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELLA PAIM LAVALLE (OAB/MG 84426)
AGRAVADOS: VITORIA GABRIELLE RAMOS DO NASCIMENTO, DELIO SOBRAL DO NASCIMENTO

DESPACHO
Vistos etc.
Compulsando os presentes autos, constato que nos autos da ação originária foi interposto o agravo de instrumento Agravo de
Instrumento de n.º 0803527-10.2019.8.10.0000, distribuído à 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sob
relatoria do Desembargador Relator José de Ribamar Castro.
Diante disso, determino o imediato encaminhamento dos autos à Secretaria, para redistribuição do presente feito na forma
regimental ao Desembargador Relator José de Ribamar Castro, procedendo-se às anotações de estilo.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

PAUTA DE JULGAMENTO - PJE
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

SERÃO JULGADOS PELA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS NOVE HORAS, OU
NÃO SE REALIZANDO, NAS QUINTAS-FEIRAS SUBSEQÜENTES OS SEGUINTES PROCESSOS JUDICIAIS ELETRÔNICOS
(SISTEMA PJE):
01 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801281-41.2019.8.10.0000 – IMPERATRIZ - Pje

EMBARGANTE: JOSÉ RONALDO PEREIRA SILVA

ADVOGADA: DR. DRA. MANUELLA SAMPAIO GALLAS SANTO COSTA (OAB/MA 8.349

EMBARGADO: ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADOR: DR. OSEIAS AMARAL DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
02 - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804009-55.2019.8.10.0000 – SÃO JOÃO DOS PATOS - Pje

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

PROCURADOR: DR. IDIRAN SILVA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO

PROMOTOR: DR. RENATO IGHOR VITURINO ARAGÃO

LITISCONSORTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
03 - AGRAVO DE INSTRUMENTONº 0800824-09.2019.8.10.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800824-09.2019.8.10.0000
– BALSAS - Pje

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GORGEN

ADVOGADOS: ANA VALERIA BEZERRA SODRE (OAB-MA 4856) E OUTROS

AGRAVADA: SALETE TERESINHA GORGEN
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ADVOGADO: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATI (OAB-SP 242803)

RELATOR: DESEMBARGADOR KLEBER COSTA CARVALHO

___________________________
04 - AGRAVO DE INSTRUMENTONº 0800048-09.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS - Pje

AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADOR: CARLOS SANTANA LOPES

AGRAVADA: MADALENA DE JESUS LEITE CHAVES

ADVOGADOS: PEDRO DUAILIBE MASCARENHAS (OAB/MA 4632) E DORIANA DOS SANTOS CAMELLO (OAB/MA 6170)

RELATOR: DESEMBARGADOR KLEBER COSTA CARVALHO

___________________________
05 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803867-51.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS - Pje

AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADOR: OSMAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOÃO BATISTA LOUREDO

ADVOGADOS: PEDRO DUAILIBE MASCARENHAS (OAB/MA 4632) E DORIANA DOS SANTOS CAMELLO (OAB/MA 6170)

RELATOR: DESEMBARGADOR KLEBER COSTA CARVALHO

___________________________
06 - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857615-29.2018.8.10.0001 – SÃO LUÍS - Pje

APELANTE: ANTONIO SANTOS LIMA

ADVOGADO: DR. SAHID SEKEEF SIMÃO ALENCAR (OAB/MA 16.938)

APELADO: ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADORA: DRA. LUCIANA CARDOSO MAIA

RELATOR: DESEMBARGADORJORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
07 - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850084-57.2016.8.10.0001 – SÃO LUÍS- Pje

1º APELANTE/1º APELADO: NELSON FERREIRA PEREIRA JÚNIOR

ADVOGADOS: DRA. AMIRA FERREIRA ABOUD (OAB/MA 13.988) E OUTROS

2ºAPELANTE/2º APELADA: R.C.P. (MENOR) REPRESENTANTE: GEYSA ANDREA SOARES CARVALHO PEREIRA

ADVOGADA: DRA. ISABEL LIMA ABREU (OAB/MA 11.630)

RELATOR: DESEMBARGADORJORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
08 - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816606-87.2018.8.10.0001 – SÃO LUÍS - Pje

APELANTE: CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: DR. JOSÉMANOEL DE MACEDO COSTA FILHO (OAB/MA 5.715)

APELADA: MARIA INÊS SEREJO SANTOS JACINTHO

ADVOGADOS: DRS. JAKNILSON PINHEIRO COSTA FALCÃO (OAB/MA 18.238)

RELATOR: DESEMBARGADORJORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
09 - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800782-74.2018.8.10.0038 - JOÃO LISBOA - Pje

APELANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

ADVOGADO: DR. RENATO DA SILVA ALMEIDA (OAB/MA 4914)

APELADA: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: DR. RENAN ALMEIDA FERREIRA (OAB/MA 13.216)

RELATOR: DESEMBARGADORJORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
10 - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800016-96.2019.8.10.0034 – CODÓ - Pje

APELANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
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ADVOGADO: DR. TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ (OAB/MA 8654-A)

APELADA: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CARVALHO

ADVOGADOS: DR. HÔMULLO BUZAR DOS SANTOS(OAB/MA 12.799) E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADORJORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
11 - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800463-47.2016.8.10.0048 – ITAPECURU MIRIM - Pje

APELANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

ADVOGADO: DR. TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ (OAB/MA 8.654-A)

APELADO: ISAIAS PEREIRA SILVA

ADVOGADA: DRA. LADY GISELLE COSTA MARQUES (OAB/MA 11.483)

RELATOR: DESEMBARGADORJORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
12 - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854169-86.2016.8.10.0001 – SÃO LUÍS - Pje

APELANTE: JOSÉ DE JESUS MENDONÇA NETO

ADVOGADOS: DR. MAURÍCIO GEORGE PEREIRA MORAIS (OAB/MA 11.566) E DR. ANDERSON CARLOS SOARES
(OAB/MA 11.563)

APELADO: ESTADO DE MARANHÃO

SUBPROCURADOR: DR. JOSÉ CLAÚDIO PAVÃO SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADORJORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
13 - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815472-59.2017.8.10.0001– SÃO LUÍS - Pje

APELANTE: EMPRESA MARANHENSE DE GEOTECNIA, FUNDAÇÕES, TERRAPLENAGEM E OBRAS CIVIS – EPP

ADVOGADOS: GUILHERME AVELLAR DE CARVALHO NUNES (OAB/MA 13.299), BRUNO HENRIQUE CARVALHO ROMÃO (OAB/MA 12.138)

APELADA: SA2 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADA: MARCELA EVELYN WANDERLEY ALMEIDA (OAB/MA 12.837)

RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

___________________________
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", EM SÃO LUÍS, 02 DE SETEMBRO DE 2019.

DES. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PAUTA DE JULGAMENTO
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

SERÃO JULGADOS PELA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS NOVE HORAS, OU
NÃO SE REALIZANDO, NAS QUINTAS-FEIRAS SUBSEQÜENTES OS SEGUINTES PROCESSOS:
1-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo Interno Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0018374-23.2014.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 020495 / 2019 - Nao informada
AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR-
GERAL:

JOÃO VICTOR HOLANDA DO AMARAL

AGRAVADO: ELISONETE LOPES VIEIRA

ADVOGADO(A): MA7063 - CHRISTIAN BARROS PINTO, MA7769 - REBECA CASTRO CHESKIS, MA16445 -
PATRICIA LOBO CARVALHAL MARQUES

RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
___________________________

2-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0000824-51.2015.8.10.0107 PROTOCOLO N.º 022309 / 2019 - Nao informada
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): MA11.099 - WILSON SALES BELCHIOR
AGRAVADO: MARIA DE JESUS ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MA7923 - JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO, 13551 - BERNADINO REGO NETO
RELATOR: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
3-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0039012-14.2013.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 021984 / 2019 - Nao informada
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AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): ROMARIO JOSE LIMA ESCORCIO
AGRAVADO: ALBERTO RACHID TRABULSI SOBRINHO
ADVOGADO(A): MA4966 - ANTONIO JOSE DOURADO DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
4-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0008010-55.2015.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 023945 / 2019 - SÃO LUÍS
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES):LUCIANA CARDOSO MAIA
APELADO: MARIDALVA SOUSA CUNHA, VITORIA GORETH PIRES PRAZERES

ADVOGADO(A): MA10551 - FERNANDA MEDEIROS PESTANA TEIXEIRA, MA3827 - LUIZ HENRIQUE
FALCAO TEIXEIRA

RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
___________________________

5-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0012657-39.2016.8.10.0040
PROTOCOLO N.º 025818 / 2019 - IMPERATRIZ
APELANTE: MENOR REPRESENTADO POR MIRIAN CRISTINA ALVES BARBOSA
ADVOGADO(A): MA8869 - NACIARA LEITE COELHO
APELADO: UNIMED IMPERATRIZ
ADVOGADO(A): MA10690 - POLLYANA DO NASCIMENTO MIGNONI
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO

___________________________
6-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0001022-56.2014.8.10.0032
PROTOCOLO N.º 045065 / 2015 - COELHO NETO
APELANTE: RITA TRANQUEIRA DE SOUSA RIBEIRO
ADVOGADO(A): MA11457-A - THIAGO JEFFERSON MACHADO SILVA
APELADO: HELENA ALVES COSTA
ADVOGADO(A): MA6749-A - MARCO ANTÔNIO DA SILVA VERAS
RELATOR: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
7-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0001191-65.2013.8.10.0036
PROTOCOLO N.º 001825 / 2019 - ESTREITO
APELANTE: JOSE GOMES COELHO
ADVOGADO(A): MA12822 - LUCAS ANTONIONI COELHO AGUIAR
(1º APELADO): MUNICIPIO DE ESTREITO
ADVOGADO(A): MA6414 - DEMOSTENES VIEIRA DA SILVA
(2º APELADO): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): PAULO ROBERTO DA COSTA CASTILHO
RELATOR: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
8-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000348-79.2013.8.10.0140
PROTOCOLO N.º 016754 / 2019 - VITÓRIA DO MEARIM
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM
PROCURADOR: MA4356 - KLEINO CARLOS RODRIGUES PINTO
APELADO: JAILTON FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MA8832 - THUANY DI PAULA ALVES RIBEIRO, MA7449 - CRISANTO DA COSTA LIMA FILHO
RELATOR: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
9-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Outros Procedimentos | Incidentes | Conflito de competência cível NÚMERO
PROCESSO N.º 0000149-63.2017.8.10.0028 PROTOCOLO N.º 020458 / 2019 - BURITICUPU
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE BURITICUPU
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE BURITICUPU
RELATOR: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

___________________________
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", em São Luís, 02 de setembro de 2019

DES. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

Segunda Câmara Cível

ACÓRDÃO Nº 255581/2019

Página 122 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 27 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853514-46.2018.8.10.0001
APELANTE: CLARICE TEIXEIRA DOS SANTOS.
ADVOGADO (A) (S): LIBERALINO PAIVA SOUSA (OAB MA 9.150).
APELADO: ESTADO DO MARANHAO.
PROCURADOR: VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS.
RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO
SINTSEP/MA. ILEGITIMIDADE DOS PROFESSORES ESTADUAIS PARA EXECUÇÃO DO TÍTULO. VEDAÇÃO DECORRENTE
DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. SENTENÇA TERMINATIVA QUE DEVE SER MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO DE
ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. I. A controvérsia se resume a definir se a apelante possui legitimidade para executar
o título formado nos autos da Ação Coletiva nº 37.012/2009, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do
Estado do Maranhão (SINTSEP/MA). II. No caso em análise, aapelante é professora e representada por outro sindicato, o
SINPROESEMMA (Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do
Maranhão),carecendo de legitimidade para executar o título coletivo, por força do princípio da unicidade sindical, razão pela qual
deve ser mantida a sentença terminativa. III. Apelo conhecido e não provido de acordo com o parecer ministerial.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em negar
provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes - Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0012018-17.2011.8.10.0001 Protocolo Nº: 0022462019

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS,
PROCURADOR(A)(ES): TERESINHA DE LISIEUX LOPES ARAUJO
APELADO: GABRIELA DA MOTTA SANTOS ARAGAO,
ADVOGADO(A): JOSE MARIA DE ARAUJO FILHO (MA6386)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta por Município de SãoLuís, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Públicada
Comarca de São Luís/MAque, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente os pedidos iniciais, determinando que o Município efetuasse a nomeação e posse
da requerente ao cargo de Técnico Municipal de Nível Superior - Psicóloga, para o qual foi aprovada em concurso público.
O Município, em suas razões recursais, sustenta que é ato discricionário da administração preencher as vagas de um certame de uma só vez ou paulatinamente,
atendendo sua base orçamentária e operacional.
Sustenta, ainda, que a Apelada não possui direito líquido e certo, uma vez que foi aprovada como excedente e que o prazo de validade do concurso já expirou
em 30/06/2010.
Ademais, alega que inexistiu comprovação de preterição diante da contratação precária para o cargo pretendido pela Apelada.
Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do presente apelo para reformara sentença de base e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Sem contrarrazões.
O Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Apelo.
É o relatório.
Valendo-me daSúmula568 do STJ, DECIDO.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do mesmo e passo a análise do seu mérito.
O Apelo não merece prosperar. Explico.
Da análise do presente caderno processual, vislumbra-se que a Apelada foi aprovada como primeira excedente em concurso público para provimento ao cargo
de Psicólogo, no Município de São Luís.
A Requerente, ora Apelada, sustentou em sua inicial que, em razão da demissão da primeira colocada no certame, o Município realizou contratações precárias
para o cargo, configurando, portanto, preterição.
Assim, acontrovérsia a ser apreciada consiste em saber se aRequerentepossuiou nãodireito à nomeação e posse no cargo efetivo para o qualfoiaprovadae figura
como excedente,em razão da contratação precária de servidores.
Pois bem.
A investidura em cargo público de provimento efetivo depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego (artigo 37, II, CRFB/88).
A fim de delimitar as regras do concurso, a Administração Pública publica o edital que, como se sabe, preestabelece normas garantidoras da isonomia de
tratamento e igualdade de condições para o candidato ingressar no serviço público.
Em que pese a preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, como no caso em questão, o Supremo Tribunal Federal adota o entendimento
segundo o qual "somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital,
quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos" (ARE 878901/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 31.03.2015).
Também vale referir o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça quanto à existência de preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva. In
verbis:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO OU CONTRATAÇÃO
PRECÁRIA DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cinge-se a hipótese a Mandado de Segurança impetrado
contra o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no qual os impetrantes alegam que foram aprovados, na 5ª, 8ª e 10ª colocações, em concurso
para o cargo de Analista de Controle Externo - Especialidade Tecnologia da Informação, e que estão sendo preteridos no direito à nomeação pelo fato de haver
contratação de empresa terceirizada para o fornecimento de pessoal para o exercício das funções inerentes ao mencionado cargo. 2. O Superior Tribunal de
Justiça adota o entendimento de que a aprovação do candidato dentro do cadastro de reserva confere-lhe direito líquido e certo à nomeação para o respectivo
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cargo se, durante o prazo de validade do concurso, demonstrado o interesse da Administração Pública, surgirem novas vagas ou houver contratação precária
para o exercício do cargo. 3. (...). 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 38.618/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/12/2013, DJe 06/03/2014) (grifei)
Com base no entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, é crível admitir queos aprovados fora do número de vagas detêm mera expectativa de
nomeação, que só se convola em direito se, dentro do prazo de validade do concurso, houver contratação de pessoal, de forma precária ou temporária, e se, a
par disso, existirem cargos vagos, devendo ser respeitada, de mais a mais, a ordem de classificação no concurso.
Nesse sentido:
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NA CONDIÇÃO DE EXCEDENTE. ALEGAÇÃO DE
PRETERIÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. PODER
DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGAS EFETIVAS A SEREM PREENCHIDAS, ALÉM DAQUELAS PREVISTAS
INICIALMENTE NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO IRDR Nº 48732/2016. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE. I. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
objetivando nomeação em concurso público, sob alegação de contratação temporária de professores. Classificação na condição de 19ª excedente, tendo sido
previstas no edital nº 001/2009 três vagas efetivas para o cargo e município de lotação pretendidos. II. É certo que os aprovados fora do número de vagas detêm
mera expectativa de nomeação, que só se convola em direito se, dentro do prazo de validade do concurso, houver contratação de pessoal, de forma precária ou
temporária, e se, a par disso, existirem cargos vagos, devendo ser respeitada, de mais a mais, a ordem de classificação no concurso. III. Aplicação da tese
jurídica firmada no IRDR nº 48732/2016, in verbis: &quot;Os candidatos excedentes, em concurso público para professor do Estado, não têm direito à nomeação
em razão da contratação de professores temporários dentro do prazo de validade do certame, para o mesmo local e disciplina de aprovação dos excedentes,
ante a inexistência de cargo efetivo a ser provido&quot;. IV. Improcedência da pretensão. V. Sentença mantida. VI. Apelação conhecida e desprovida.
Unanimidade. (ApCiv no(a) AI 051656/2013, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/11/2018
, DJe 29/11/2018) (grifei)
No caso, a Requerente,embora não classificadadentro do número de vagas, mas figurando como primeira excedente, preencheu os requisitos exigidos pelo
referido julgado, pois, por meio dos documentos colacionadosaos autos (fls. 118/147), comprovou sua preterição, uma vez que demonstrou a existência de
contratação de 31 (trinta e um) psicólogos, de forma precária durante a validade do certame.
Assim, as contratações realizadas pelo Município de São Luís demonstram a necessidade da Administração Pública no preenchimento da vaga prevista no edital
do concurso público, existindo, portanto, fundamento relevante a amparar o pleito de nomeação, uma vez que os elementos dos autos são suficientes para
comprovar que houve contratações precárias caracterizadoras de preterição.
Nesse sentido, também é o entendimento desta Corte:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. POSTERIOR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE. I. É pacífico o entendimento na
jurisprudência no sentido de que a aprovação de candidatos fora do número de vagas existente no edital do certame, não gera direito subjetivo à nomeação, mas
apenas expectativa de direito, que se convola em direito líquido e certo, somente quando a Administração Pública, dentro do prazo de validade do concurso,
realiza contratação temporária para o preenchimento de vagas existentes em preterição àqueles devidamente aprovados em concurso público.II. (...). V.
Sentença reformada. VI. Apelação cível conhecida e provida. (ApCiv 0287422018, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 12/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei)
Ademais, tendo em vista que a primeira colocada no certame, foi exonerada por acúmulo indevido de cargos, nasceu o direito da Apelada em ser convocada e
nomeada, uma vez que logrou êxito no concurso como primeira excedente (fls. 68).
Dessa forma, comprovada a existência da vaga e a contratação precária, não há que se falar em mera expectativa de direito, exsurgindo-se para a candidata o
direito líquido e certo à nomeação.
Por fim, quanto ao argumento de que o direito da Apelada precluiu, tendo em vista que a validade do certame encerrou no dia 30/06/2010, verifico que este não
merece prosperar.
Isso porque, o Município prorrogou o certame por mais 01 (ano), encerrando o prazo em 13/05/2011, tendo a Apelada ajuizado a ação em 22/03/2011, ou seja,
dentro da validade do concurso público.
Ante o exposto, e de acordo com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao Apelo, mantendo a sentença de base em todos os seus termos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0049206-44.2011.8.10.0001 Protocolo Nº: 0029302018

APELANTE: ROSELLE MARIA PEREIRA SOARES LOPES,
ADVOGADO(A): RAFAEL DE CARVALHO BORGES (MA14002), RODOLFO VILAR MACEDO SOUSA (MA14424)
APELADO: LITORAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA, TANIA MARILIA CORDEIRO BITTENCOURT,
ADVOGADO(A): JORGE LUIS DE CARVALHO NINA (MA9965), ROBERTO MONGELOS WALLIM JÚNIOR (MA7497)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Trata-se Apelação Cível interposta por ROSELLE MARIA PEREIRA SOARES LOPES em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível
da Capital que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguel e Pedido Liminar, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar rescindida a locação, decretando o despejo com prazo de quinze dias e condenou ao pagamento de R$ 14.902,73 (quatorze mil novecentos e dois reais
e setenta e três centavos) acrescidos dos aluguéis e encargos contratuais que se vencerem até a data da efetiva desocupação.
A Apelante suscita a ausência por hora certa e ilegitimidade ativa.
Requer o conhecimento e provimento do apelo para invalidar o presente feito tendo em vista as supostas inobservâncias em relação às preliminares acima.
Ausência de contrarrazões (fls. 192).
Parecer ministerial, da lavra da Dra. Clodenilza Ribeiro Ferreira, pelo conhecimento e improvimento do apelo.
É o relatório.
Valendo-me da faculdade conferida pela Súmula 568 do STJ,DECIDO.
Presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso, deve ele ser conhecido.
Inicialmente, em relação a ausência de citação por hora certa levantada pela Apelante em que entende não terem sido realizadas todas as tentativas para citar o
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Sr. Cristiano Lima Lopes, entendo que não merece prosperar.
O art. 238 do CPC aduz que: Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
De vista dos autos, percebo que o houve a primeira tentativa de citar pelos correios os demandados, pois o Sr. Cristiano Lima Lopes foi qualificado nos autos
como esposo da locatária/apelante, no endereço constante do contrato de locação, porém os mesmos não foram localizados.
Fornecido novo endereço do casal pelos apelados, a nova citação restou frustrada, determinando o juiz de base que fosse realizada a citação por oficial de
justiça.
Esta citação, mais uma vez, não obteve êxito e foi requerida a citação por edital.
Por fim, ocorreu a citação da Apelante e por edital do Sr. Cristiano, após a qual foi nomeado membro da Defensoria Pública Estadual como seu curador especial
de acordo com o art. 72, II do CPC.
Assim, comungo do parecer ministerial de que era incabível a citação por hora certa, pois aquele encontrava-se em lugar incerto e não sabido, de forma que não
houve prejuízo nenhum para sua defesa com a nomeação de Defensor Público para esse fim e que apresentou contestação (fls. 148/150v), o que a Apelante
deixou transcorrer inalbiso prazo e quedou-se inerte.
A jurisprudência se posiciona nesse sentido:
AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. 1. Consoante a inteligência dos artigos 256 e 257 do CPC , a validade da citação editalícia pressupõe
o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativa de perfectibilização do ato. 2. Caso em que foram realizadas diligências junto
aos principais meios de busca, com tentativas de citação em todos os endereços possíveis, inclusive em outros Estados. Inexistência de perspectiva de êxito da
prática do ato de citação nos endereços indicados na apelação. Validade da citação por edital. 3. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70075605402, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 26/04/2018).
Rejeito a preliminar de ausência de citação por hora certa.
Em relação a preliminarde ilegitimidade ativa, por entender que a imobiliária não possui legitimidade para propor a ação, mas somente a proprietária do imóvel,
entendo que deve ser rejeitada.
Cabe pontuar que a ação foi proposta pela proprietária TÂNIA MARÍLIA CORDEIRO BITTENCOURT.
A imobiliária, às fls. 40, antes da citação dos réus, requer sua inclusão no polo ativo da ação, pois é a responsável por locar e administrar o imóvel bem como
responsável pelo contrato de aluguel.
Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade ativa, posto que a imobiliária atua de forma conjunta com a proprietária e ambas são representadas pelo
mesmo advogado munido de procuração e contrato.
Ademais,nas ações de despejo, o requisito probante essencial é a comprovação da relação locatícia e não a prova de propriedade do bem locado.
O entendimento é esse:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE ATIVA. LOCADOR NÃO PROPRIETÁRIO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES. USO E
GOZO DEMONSTRADOS PELA REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. - A ação de despejo não é demanda
fundada em direito real imobiliário, mas sim em direito pessoal. Assim, tem legitimidade ativa para propor a ação de despejo quem figura no contrato como
locador, sendo irrelevante a discussão acerca da propriedade, uma vez que não se trata de litígio versando sobre direitos reais. - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
DESPEJO. PROCEDÊNCIA À ORIGEM. INSURGÊNCIA DA RÉ/LOCATÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE DO BEM.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO AUTORIZADOR DA DEMANDA DESALIJATÓRIA. PRECEDENTES. Nas ações
de despejo, o requisito probante essencial é a comprovação da relação locatícia e não a prova de propriedade do bem locado&quot; (AI n. 2015.055361-7, Rel.
Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 21-3-2016). SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO. ALEGADA NULIDADE DA LOCAÇÃO.
UNIDADE AUTÔNOMA EM CONDOMÍNIO DE PROGRAMA HABITACIONAL. BEM DESTINADO À MORADIA SOCIAL. ARGUMENTO RECHAÇADO.
SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARTACTERIZA O PACTO LOCATÍCIO. LOCATÁRIA QUE TEM FILHA INFANTE. IMÓVEL Q (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00635717420148152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 14-05-2019) (TJ-PB
00635717420148152001 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 14/05/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)
Ante o exposto e de acordo com o parecer ministerial, rejeito as preliminares negando provimento ao apelo posto que a decisão está de acordo com o
ordenamento jurídico vigente.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0002914-11.2016.8.10.0038 Protocolo Nº: 0038562018

APELANTE: RAIMUNDO DE MORAES FEITOSA,
ADVOGADO(A): EDSON NEVIS DOS SANTOS (MA13238)
APELADO: PAGTEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES INTELIGENTES LTDA,
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS SALA LEAL (SP55034)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação Cível interposta por Pagtel Serviços de Telecomunicações Inteligentes LTDA e Raimundo de Moraes Feitosa em face da decisão prolatada
pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de João Lisboa/MA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por
Danos Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando que a Requerida proceda com a declaração de inexistência do débito discuto no
feito, e condenando a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título
de danos morais.
Em suas razões recursais, o 1º Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que é imprescindível para o deslinde da
controvérsia a quebra do sigilo telefônico do Requerente para que se possa apurar se houve ou não a aceitação do serviço de pacote de mensagens
evangélicas.
No mérito, aduz que não há nos autos qualquer prova que demonstre com nitidez a culpa do Apelante, tampouco a falha na prestação de serviços.
Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas (fls. 65/67).
O 2º Apelante, em suas razões recursais, pugna tão somente pela majoração do quantum indenizatório ao patamar requeridona inicial, qual seja R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Contrarrazões apresentadas (fls. 77/81)
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do presente recurso.
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É o relatório.
Valendo-me da faculdade conferida pela Súmula 568 do STJ, DECIDO.
De início, registro o equívoco na autuação da presente demanda, com a inversão das partes, já que nos autos constam duas apelações, sendo o 1º Apelante
Pagtel Serviços de Telecomunicações Inteligentes LTDAe o 2º Apelante Raimundo de Moraes Feitosa.
Determino, portanto, que a Secretaria proceda à retificação, para fazer constar corretamente as partes apelante e apelada.
O erro material verificado em nada obsta o conhecimento e julgamento do recurso em epígrafe, daí porque, presentes osrequisitos de admissibilidade, deveser
conhecido.
Presente os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.
No que tange a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo 1º Apelante, esta não merece acolhimento, isso porque sendo o Juiz o destinatário das
provas, a ele incumbe apreciá-las de acordo com seu livre convencimento, decidindo quais delas são necessárias ao deslinde da causa, nos termos do disposto
no artigo 370 do CPC.
Ademais, nãohá pertinência na prova postulada, haja vista que a ação em questão visa a declaração de inexistência de negócio jurídico que supostamente não
fora contratado pelo Requerente,não sendo imprescindível a quebra de sigilo telefônico para atestar tal fato.
Assim,rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo 1º Apelante.
No mérito, verifico que embora a 1º Apelante tenha afirmado que o Requerente contratou regularmente os serviços prestados, não há qualquer elemento
probatório nos autos que corrobore com tais alegações.
Com efeito, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor previu como direito básico do consumidor, em seu art. 6º, inc. VIII, a facilitação da defesa de seus
direitos em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências1.
Dessa forma, no presente caso, havendo prova dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, inc. I, do CPC), competia ao demandado comprovar
minimante que aquele contratou o serviço de recebimento de mensagens evangélicas, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, porém, não se desincumbiu de tal
ônus.
Nesse sentido:
E M E N T A CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Em virtude do disposto no do art. 14, § 3º, CDC, e em razão da
inversão ope legis do ônus da prova, cabia à apelante demonstrar a configuração de quaisquer das excludentes de responsabilidade, ônus de que não se
desincumbiu; II (...) III - inexiste nos autos prova de que tenha havido a notificação prévia da apelante, afigurando-se ilegal a rescisão unilateral do contrato em
relação aos apelados, tal qual exarado na sentença monocrática. De igual modo, não há provas nos autos que sustentam a alegação de efetiva e contínua
prestação do serviço pela empresa apelada, o que, de algum modo já sustenta a verossimilhança dos fatos alegado na inicial; V - (...). VI- apelação não provida.
(ApCiv 0133432019, Rel. Desembargador(a) CLEONES CARVALHO CUNHA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/08/2019 , DJe 26/08/2019)
Ademais, visando uma distribuição dinâmica do ônus probatório, "a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do
caso concreto"2. Nesta linha, sendo a 1º Apelante uma empresa de prestação de serviços, entendo que há, no mínimo, um controle acerca da contratação dos
serviços oferecidos, devendo esta ter se desincumbido de apresentar a suposta contratação efetuada pelo Demandante.
Assim, não restou comprovada a licitude da cobrança, tampouco a contratação dos serviços oferecidos, sendo imperioso constatar que houve falha por parte da
Requerida, consistente em cobranças por serviços não contratados.
Destarte, por tais fundamentos, nego provimento ao 1º Apelo.
Quanto ao 2º Apelo, percebo que sua irresignação é tão somente em relação ao quantum indenizatório fixado na sentença de base.
Pois bem.
É sabido que, uma vezcomprovado o dano moral,asanção deve buscar a sua dupla finalidade: a retributiva e a preventiva.
Justamente por isso, a quantificação deve ser fundada, principalmente, na capacidade econômica do ofensor, de molde a efetivamente castigá-lo pelo ilícito
praticado e inibi-lo de repetir o comportamento antissocial, bem como de prevenir a prática da conduta lesiva por parte de qualquer membro da coletividade.
Nestas circunstâncias, considerando as peculiaridades do caso,o ato ilícito praticado contra aautora, o potencial econômico do ofensor eo caráter punitivo
compensatórioda indenização, percebo que o valor deR$ 3.000, 00 (trêsmil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não tendo que se
falar em sua majoração.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RETENÇÃO DO LANCE OFERTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 1. A indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de
modo a perder o seu caráter de justa composição e \prevenção, devendo ser fixado um valor compatível com a extensão do dano causado à vítima.2. (...). 3.
Apelação conhecida e improvida. 3. Unanimidade. (ApCiv 0526622017, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA
CÍVEL, julgado em 03/07/2018 , DJe 11/07/2018)
Desse modo, a sentença de base não merece qualquer modificação.
Por todoo exposto, conheço e nego provimento ao 1º e 2º Apelo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0031256-17.2014.8.10.0001 Protocolo Nº: 0043932019

APELANTE: ESTADO DO MARANHAO,
PROCURADOR(A)(ES): CARLOS SANTANA LOPES
APELADO: ANTONIO JORGE LIMA MAIA, MARIA REGINA PEREIRA RIBEIRO SOARES,
ADVOGADO(A): WASHINGTON RIBEIRO VIEGAS NETTO (MA9254)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO MARANHÃO , em face de sentença prolatada pelo MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da comarca da
Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos dos Apelados, condenando o apelante a proceder com a implantação do percentual decorrente das
perdas salariais quando da conversão de cruzeiro real em URV, incorporando à remuneração atual o referido percentual, observada a prescrição quinquenal.
O Apelante, em suas razões (fls. 56/69), suscita as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição do fundo de direito e a prescrição quinquenal.
Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença de base.
Devidamente intimada a parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão (fl. 72).
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A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e deixou de opinar no mérito do Apelo (fl. 78/78v).
É o relatório. Decido.
Preliminarmente, cumpre frisar que o STF e o STJ vem admitindo a possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso mesmo após o advento do
novo Código de Processo Civil.
Nesse ínterim o enunciado 568 do STJ vem corroborando essa prática, a saber:
O relator monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.
Seguindo esse posicionamento que admite ao julgador decidir monocraticamente, é que prolato a presente decisão.
A preliminar de inépcia da petição inicial arguida pelo apelante, não merece acolhida, pois, in casu, a documentação necessária à apreciação do pedido está
presente nos autos, inexistindo na inicial qualquer das hipóteses em que a petição será considerada inepta, de acordo com o art. 330, do CPC.
No tocante a preliminar de prescrição de fundo de direito, vejo que não assiste razão ao apelanteeis que já é matéria pacificada no STF, que já decidiu que o
termo inicial da prescrição deve ser considerado a partir da lei que reestrutura a carreira, Lei que foi criada com o Plano Geral de Carreiras e Cargos dos
Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual de nº9.664/12, datadode 17 de julho de 2012.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo
prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o
prazo de cinco anos&quot; (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28.08.2017).
Não há como prevalecer entendimento diverso, eis que o Supremo Tribunal federal, no bojo do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida, sendo,
portanto, precedente judicial qualificado, de observância obrigatória pelos demais tribunais pátrios, fixou tese no sentido de que o termo inicialpara pleitear
eventual pagamento das diferenças remuneratórias é a data da vigência da lei que reestruturou os vencimentos da carreira.
Esse entendimento vem sendo aplicado nesta e. Corte Estadual. Vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL - AFASTADA. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% NA REMUNERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA ERRÔNEA CONVERSÃO DE
CRUZEIRO REAL PARA URV. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I - Preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal que deve ser afastada, eis que o objetivo do julgamento liminar de improcedência é
o encerramento de demandas repetitivas, tendo como fundamento os princípios da economia processual e a celeridade, por possibilitar o encerramento definitivo
da demanda mesmo antes da complementação da relação processual, como previsto no artigo 332 do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se que a
demanda é repetitiva, bem como o tema a ser examinado trata apenas de matéria de direito, o que dispensa a fase de instrução processual. Preliminar rejeitada.
II - O Supremo Tribunal Federal posicionou-se em sede de julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN com repercussão geral, fixando limitação
temporal para pagamento de perda salarial decorrente da conversão em URV, visto que não há percepção ad eternum de parcelas de remuneração por servidor
público, sendo o termo ad quem para pleitear eventual pagamento das diferenças remuneratórias a data de vigência da lei que reestruturou os vencimentos da
carreira.
III - In casu, verifica-se que a lei municipal que reestruturou a carreira dos servidores é de 17 de setembro de 2009. A apelante ingressou com a exordial em
06.01.2016, quando já decorrido o prazo prescricional, eis que tinha até o mês de setembro de 2014 para buscar o amparo legal.
IV - Nesse contexto, a prescrição deve ser reconhecida, mantendo-se a sentença por seus próprios termos e fundamentos. Apelação improvida. (ApCiv nº
0009102019, 5ª Câmara Cível do TJMA, Rel. José de Ribamar Castro. j. 18.03.2019, DJe 21.03.2019).
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. URV. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI DE
REESTRUTURAÇÃO DO CARGO E REMUNERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que é possível a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão
do salário em URV em razão de posterior reestruturação remuneratória dos servidores(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
26.09.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07.02.2014 PUBLIC 10.02.2014) (EDcl no REsp 1229353/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02.02.2017, DJe 08.02.2017).
2. O Município de Chapadinha reestruturou o cargo, carreira e remuneração dos professores municipais por meio da Lei Municipal nº 1.099/2009, passando a ser
o limitador temporal para contagem do prazo prescricional para cobranças das diferenças decorrentes da conversão equivocada do salário em URV.
3. Considerando que a reestruturação da carreira, cargo e remuneração deu-se em 17 de setembro de 2009, forçoso reconhecer a prescrição quinquenal das
diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV (Súmula 85do STJ), pois a ação somente foi proposta após o decurso do
prazo de 5 anos (07.01.2016). 4. Recurso improvido. (ApCiv nº 0254082018, 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Kleber Costa Carvalho. j. 14.03.2019, DJe
20.03.2019).
O Plano Geral de Carreiras e Cargos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual de nº9.664/12, datadode
17 de julho de 2012, é o marco inicial da prescrição quinquenal, como a ação foi proposta em 21 de julho de 2014, não foi alcançada pelo instituto da prescrição.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000843-84.2015.8.10.0001 Protocolo Nº: 0047452019

APELANTE: BRUNO JOSE MARTINS PEREIRA,
ADVOGADO(A): LUCIANE MARIA COSTA DA SILVA (MA11846)
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A,
ADVOGADO(A): RAFAEL SGANZERLA DURAND (MA10348-A )

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta por BRUNO JOSE MARTINS PEREIRA em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da
Comarca de São Luis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais julgou improcedente o pedido autoral, condenando a parte demandante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Em suas razões recursais, o Apelante afirma que lhe é devido a indenização pois a espera na fila por mais de 2 (duas) horas lhe causou grande constrangimento.
Afirma que a instituição financeira descumpriu Lei Estadual nº 7.806/2002 e Municipal nº 42/2000, que determinam que o tempo máximo de espera para
atendimento em fila bancária é de 30(trinta) minutos.
Por esse motivo, pugna pela reforma da sentença para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais
suportados.
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Contrarrazões presentes das fls. 88/106.
A Douta Procuradoria Geral da Justiça, por meio do parecer do Dr. Teodoro Peres Neto, não opinou no feito.
É o relatório. DECIDO, valendo-me da faculdade conferida pela Súmula 568 do STJ.
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.
Dos autos, constata-se que o presente recurso almeja reformar a sentença de base que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão
da espera por tempo superior ao previsto em lei para o atendimento em instituição financeira.
Destaca-se, ainda, que mesmo se tratando de lide que envolva Instituição Financeira, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à
espécie, nos termos da Súmula 297 do STJ: &quot;o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras&quot; .
Pois bem.
A Lei Municipal n° 42/2000 disciplina, em seus arts. 1º e 2º, que os estabelecimentos bancários de São Luis são obrigados a prestarem atendimento no tempo
máximo de 30 (trinta) minutos aos usuários que estiverem em fila para os serviços prestados no guichê e que o tempo de atendimentos aos mesmos será
mensurado pelo bilhete de senha a ser distribuído pelos estabelecimentos bancários, em que deverão constar, impressos mecanicamente, o horário de
recebimento da senha na fila e o horário de atendimento do cliente no guichê.
Compulsando as provas nos autos, perceboque restou devidamente comprovado que o banco Apelado deixou de observar os prazos previstos, afrontando,
portanto, a Lei Municipal e Estadual. No entanto, o episódio se caracteriza como mero dissabor da vida em sociedade, eis que é insuficiente para ensejar a
indenização por danomoral o fatodoApelante ter esperado por pouco mais que 02 (duas) horas na fila do banco.
Ademais, não obstante alide versar acerca de relação de consumo com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte autora não estaeximida da
produção de prova mínima de sua pretensão, eis que o atraso na prestação do serviço não caracteriza dano moral in re ipsa.
Desse modo, para a configuração do dano, ademandante deveria ter demonstrado a ocorrência de abalo moral concreto, o que não foi o caso.
Ao analisar caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça asseverou que &quot;quanto à configuração do dano moral, o firme entendimento desta Corte é no
sentido de que a mera espera em fila de banco, por configurar apenas situação de dissabor e aborrecimento, não tem o condão, por si só, de ensejar a
condenação em dano moral.&quot; (AREsp: 509733 RJ 2014/0100838-8, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 05/05/2015).
Nesse sentido, também é o entendimento desta E. Corte:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO
DISSABOR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO EM DESACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. No caso em análise, a tese
do autor, ora apelante, é de que a espera excessiva em fila de banco, em desacordo com a legislação municipal, por si só, gera danos morais a serem
indenizados. II. Conforme precedentes do STJ e desta Egrégia Corte, a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação
por danos morais. III. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para configurar o
direito à indenização pretendida, porquanto o dano moral deve ser provado. IV. Recurso conhecido e não provido em desacordo com o parecer ministerial.
(ApCiv 0281312018, Rel. Desembargador(a) MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/10/2018 , DJe
31/10/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DEMORA NO ATENDIMENTO EM FILA DE
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEI MUNICIPAL. TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.1. Não merece ser
acolhida a tese de ausência de interesse de agir, porquanto, nos casos em que se discute excessiva espera em fila de banco, o direito do consumidor que busca
ser indenizado por dano moral pode ser exercitado individualmente, restando evidenciadas a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. 2.
Considerando a demora excessiva de cliente para atendimento na instituição financeira, conclui-se pela inobservância dos prazos definidos em Lei Municipal que
rege a matéria. Todavia, inexistindo comprovação pela parte do alegado abalo moral, limitando sua pretensão à afronta da legislação local, não há que se falar
em reparação a este título. 3. Ao analisar caso semelhante, inclusive citando inúmeros precedentes, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que &quot;quanto
à configuração do dano moral, o firme entendimento desta Corte é no sentido de que a mera espera em fila de banco, por configurar apenas situação de dissabor
e aborrecimento, não tem o condão, por si só, de ensejar a condenação em dano moral.&quot; (AREsp: 509733 RJ 2014/0100838-8, Relator: Ministro ANTÔNIO
CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 05/05/2015). 4. Apelação Cível conhecida e provida. 5. Unanimidade. (ApCiv 0355632018, Rel. Desembargador(a)
RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/02/2019 , DJe 13/02/2019)
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. INOCORRÊNCIA
DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. APELO CONHECIDO E NÃOPROVIDO. I. A invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera
em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. II. Em que pesem os aborrecimentos sofridos pelaAapelante, o entendimento do STJ é no
sentido de que não configura dano moral a mera espera em fila de banco, vejamos: &quot;Quanto à configuração do dano moral, o firme entendimento desta
Corte é no sentido de que a mera espera em fila de banco, por configurar apenas situação de dissabor e aborrecimento, não tem o condão, por si só, de ensejar
a condenação em dano moral.&quot; (AREsp: 509733 RJ 2014/0100838-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ
05/05/2015). III. Aapelante deixou de comprovar qualquer abalo moral em decorrência da espera para o atendimento na Instituição Financeira, sendo prudente
acompanhar entendimento majoritário no sentido de indeferir a indenização por danos morais por inexistir prova de sua ocorrência. IV - Apelo conhecido e
nãoprovido. (ApCiv 0219482018, Rel. Desembargador(a) LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20/09/2018 , DJe 26/09/2018)
Assim, resta claro que a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que a simples inobservância da legislação que regulamenta a espera por atendimento
em fila de banco, dissociada de outros elementos, não é apta a configurar direitos a danos morais.
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo, mantendo a sentença de base em todos os seus termos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luis, 28 de Agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0011251-37.2015.8.10.0001 Protocolo Nº: 0053912019

APELANTE: ESTADO DO MARANHAO,
PROCURADOR(A)(ES): RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO
APELADO: FERNANDO AMARO FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA, JOSE VALDINO PEREIRA SILVA,
ADVOGADO(A): FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA (PI8492)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DO MARANHÃO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4aVara da Fazenda Pública da
Capital que, em Mandado de Segurança, concedeu a segurança para determinar que o Apelante procedesse a remoção por permuta entre os Agentes de
Polícia Civil JOSÉ VALDINO PEREIRA SILVA para a Delegacia de Paulo Ramos e FERNANDO AMARO FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA para o 3odistrito
policial de Timon.
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O Apelante alega que em relação ao impetrante FERNANDO AMARO FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA, este ainda não teria 02 (dois) anos de efetivo exercício
para requerer a permuta e que não existe nenhuma decisão do Conselho de Polícia Civil que assegure ao policial a remoção sem o cumprimento do período
acima mencionado.
Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do apelo.
Ausência de contrarrazões (fls. 158).
Parecer ministerial da lavra da Dra. Sandra Elouf, pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório. Passo a decidir.
Preliminarmente, cumpre frisar que o STF e o STJ vêm admitindo a possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso mesmo após o advento do
novo Código de Processo Civil.
Nesse ínterim o enunciado 568 do STJ vem corroborando essa prática, a saber:
O relator monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.
Seguindo esse posicionamento que admite ao julgador decidir monocraticamente, é que prolato a presente decisão.
Como bem pontuado pelo juízo de base, em consulta aos autos, observa-se a incoerência no indeferimento da permuta dos impetrantes, tendo em vista o
despacho favorável exarado pela Superintendência de Polícia Civil do Interior (f. 21), que comprova a ausência de prejuízo para a administração.
Some-se a isso o fato de que o indeferimento da permuta se deu com base em Resolução (e não em Lei em sentido estrito), tendo esta sido publicada em data
posterior ao requerimento dos servidores, conforme pode ser observado à f. 13/16 e f. 28/9.
O direito dos impetrantes no que pertine à permuta, encontra-se previsto no art. 23, § 4° da Lei Estadual n° 8.508/2006 (Estatuto da Polícia Civil do Maranhão),
estando qualquer ato administrativo subordinado à lei &quot;stricto sensu&quot;, não podendo ser contraditada por atos hierarquicamente inferiores.
Assim, não vejo razão para revogar tal decisão tendo em vista que atualmente os servidores já cumpriram o período mínimo previsto em lei e na época a
concessão da segurança pelo juiz de base foi respaldada pela ausência de prejuízo à Administração Pública.
Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso em desacordo com o parecer ministerial.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0002780-31.2013.8.10.0024 Protocolo Nº: 0057572019

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA DA COMARCA DE BACABAL,
REQUERENTE: ANTONIO DAMACENA DO SANTOS, ANTONIO FRANCISCO FREITAS ARAUJO, CARLIANE FREITAS ARAÚJO, CLAUDIA DAVES
CASTRO GOMES, CLEASTEHILMA DE SOUSA GOMES, DENILDE SILVA MACHADO FERREIRA, DENIZE FIGUEREDO CARVALHO, EDUARDO MORAES
LIMA, ESTER DOS SANTOS SILVA ARAUJO, EVANY ROCHA PARGA, FABIANA FERREIRA SOUSA, FABIANA MOURA SOUSA, JAIANA RODRIGUES
BARBOSA, JOÃO FERREIRA DO PÁSCOA FILHO, JOCIVAN DE SOUSA LIMA, JOSE MONTEIRO NOBRE FILHO, JOSILEUDA SILVA DE OLIVEIRA,
KATIA REGINA LOPES MAGALHAES, KENNEDY ALBERT TRABULSI, KEZIA TEREZA CHAVES OLIVEIRA, LAURA CRISTINA LIMA RODRIGUES,
LEANDRO DA SILVA FREITAS, LEIDE LAURA BASTOS PEREIRA, MARCIONE CIPRIANO CARLOS, MARCOS ALVES DA SILVA, MARCOS ANDRE
SANTOS DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA RODRIGUES, MARIA DE LOURDES SILVA FARIAS, MARIA FRANCISCA SILVA FARIAS, MARIA
JOSÉ CORDEIRO ANDRADE, MARIVALDO CUNHA DE LIMA, MARLYDE SILVA MOURA, NELMA LEINA MESQUITA BONFIM, RAIMUNDO COSTA DA
SILVA, RONALDO DA SILVA BATISTA, SANDRA MARA DE JESUS, TARIK RANDEL MORAES SANTOS, VANESSA TERESA DE OLIVEIRA DOS
SANTOS, WELLYSSON CARDOSO SOUZA,
ADVOGADO(A): SAVIO DE ARAUJO MARTINS (PI9489)
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BACABAL,

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária proveniente de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Bacabal, que no bojo da Ação de Cobrança,
julgou parcialmente procedente o pedido e determinou ao Município de Bacabal, a adequação dos vencimentos básicos dos autores ao piso nacional
estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, com reflexo nos adicionais e gratificações que são calculadas sobre o vencimento básico, bem como a pagar aos
autores o retroativo das perdas salariais.
Sem recurso voluntário, conforme certidão de fl. 721.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento da Remessa Necessária (fls. 127/131).
É o Relatório. Decido.
Conheço da presente Remessa com base no art. 496, pois estão previstos os pressupostos de admissibilidade.
O cerne da questão cinge-se acerca do piso nacional do Magistério Estadual e seus reflexos.
Inicialmente, cabe destacar que a Lei Federal n.º 11.378/2008 estabelece a obrigatoriedade de pagamento de um Piso Nacional para todos os professores da
educação básica da rede pública, impondo a União, Estados e Municípios o respeito ao piso salarial ali indicado, conforme abaixo destacado:
Art.2ºO piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)
mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art.62da Lei no9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional.
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial
das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (destaquei)
Nos termos do dispositivo acima, verifica-se que a Lei tem por fim estabelecer um valor mínimo do piso salarial para a remuneração inicial dos professores da
educação básica.
No caso em apreço, após análise dos contracheques juntados pelos autores, depreende-se que o Município de Bacabal não vem respeitando o piso salarial
desde o julgamento da ADI 4167.
Assim sendo, considerando o entendimento sedimentado que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao
piso salarial profissional nacional, sendo impeditiva a fixação do vencimento básico em valor inferior, e o caso concreto demonstrar que os professores do
Município de Bacabal estão recebendo abaixo do piso, imperioso reconhecer o direito à implantação e percepção das diferenças salariais.
Nesse sentido é o julgado do nosso Tribunal de Justiça:
REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DOS VALORES. PISO SALARIAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA
MUNICIPAL DE BACABAL. PAGAMENTO REALIZADO ABAIXO DO VALOR INSTITUÍDO NO PISO NACIONAL FIXADO. REMESSA IMPROVIDA. I - Na
origem, a apelada propôs a referida ação afirmando ser servidora público efetiva do município de Bacabal desde o ano de 2010, exercendo o cargo de Professor

Página 129 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



do Ensino Fundamental, para cumprir a jornada de 40 horas, e que deveria receber como salário-base o piso nacional do professor, conforme previsto na Lei
Federal do Piso, o que não vinha acontecendo. II- A questão perpassa pela análise do alcance de aplicabilidade do Piso Nacional a todos os professores de
educação básica regulamentado pela Lei nº. 11.738/08, que estabelece em seu art. 2º, § 1º, que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da
educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo
determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas
determinações estiverem previstas nas legislações locais. (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016,
DJe 09/12/2016). III - Partindo-se das premissas de que a Lei do Piso Nacional da Educação Básica é um mecanismo de fomento e valorização profissional do
magistério, bem como o entendimento pacificado no sentido de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve
corresponder ao piso salarial profissional nacional, - sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior - e o caso concreto demonstrar que os
professores da rede municipal de Bacabal estão recebendo abaixo do piso nacional salarial, imperioso reconhecer o direito à implantação e percepção das
diferenças salariais. IV- Acrescenta-se ainda, que em razão da Lei Municipal nº 1.308/2016 de 20 de junho de 2016 (fls. 22/23), que reduziu a jornada de trabalho
dos professores de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas no Município de Bacabal, deve ser observada a proporcionalidade nos vencimentos desempenhada nos
respectivos períodos, em sede de liquidação de sentença. V- Remessa necessária conhecida e improvida. De acordo com o entendimento ministerial.
(RemNecCiv 0167702019, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/07/2019 , DJe
12/07/2019)
Urge ressaltar que, em razão da Lei Municipal nº 1.308/2016, que reduziu a jornada de trabalho dos professores de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas no
Município de Bacabal, deve ser respeitada a proporcionalidade nos vencimentos nos respectivos períodos, na fase de liquidação de sentença.
Ante o exposto, conheço e nego provimento a Remessa de acordo com o parecer ministerial, confirmando a sentença em todos os seus termos.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000518-13.2015.8.10.0033 Protocolo Nº: 0064592019

APELANTE: ANTONIA VIEIRA GOMES DA COSTA SANTOS,
ADVOGADO(A): IDIRAN SILVA DO NASCIMENTO (MA12673-A )
APELADO: MUNICÍPIO DE COLINAS,
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: WANDESSON RODRIGUES DOS SANTOS (MA13561)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível, interposta por LUCILENE GOMES PEREIRA,contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colinas, que, nos
autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas ajuizada pela Apelante em face do Município de Colinas, julgou improcedentes os pedidos formulados na
inicial, condenando a autora ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso argumentando em suas razões recursais que é servidora do Município de Colinas desde outubro de 1991,
por intermédio de processo seletivo simplificado realizado pelo ente público municipal.
Aduz que após a Lei Municipal 322/2007, ocorreu a transmutação do regime jurídico de celetista para estatutário da recorrente, mas que as portarias de
nomeação apenas foram elaboradas no ano de 2011. Com efeito, não se pode falar em contratação nula.
Sustenta que são devidas as férias de 2009 e 2012, mais 1/3 de férias, indenização substitutiva do PIS/PASEP, adicional por tempo de serviço, licença prêmio
não concedida em pecúnia, uma vez que não houve quitação de tais verbas, além do adicional por tempo de serviço, à razão de 5% a cada ano de serviço
público.
Requer a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor econômico obtido.
Ao final, pugna pela reforma da sentença.
Contrarrazões às fls. 92/98.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.
É o relatório. Decido.
Tendo em vista a faculdade de decidir monocraticamente os casos sobre os quais exista entendimento dominante, conferida ao relator do recurso pela
súmula568 do STJ, e verificando que a matéria ventilada no caso em exame já foi decidida, à exaustão, nas instâncias superiores, e inclusive, sumulada,passo a
decidir.
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.
Da análise dos autos, percebo que o ponto nodal da presente ação gira em torno do reconhecimento do direito da Apelante ao recebimento de férias, (mais 1/3)
dos anos de 2010, 2011 e 2012, adicional por tempo de serviço, licença prêmio e indenização substitutiva do PIS/PASEP.
Verifico também que a Apelante somente ingressou no quadro permanente em 20 de dezembro de 2011, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, uma vez
que foi aprovada em concurso público.
Desta forma, o contrato é nulo referente ao período trabalhado entre 01 de outubro de 1994 a 19 de dezembro de 2011, pois foi admitida mediante processo
seletivo simplificado. Assim, como não era submetida ao vínculo estatutário, não faz jus a todos os direitos pleiteados.
O entendimento jurisprudencial tem prevalecido no sentido de que o servidor contratado sem concurso público, que tem seu contrato de trabalho declarado nulo,
faz jus ao recebimento do FGTS e saldo de salário, nos termos da Súmula nº 466 do STJ, assim como o décimo terceiro salário não pagos:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia a decidir se há obrigatoriedade de pagamento de FGTS em caso de exoneração de servidor
contratado temporariamente sem concurso público. 2. O STF entende que &quot;é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7ºda Constituição
Federala servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é
sucessivamente renovado&quot; (AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012). 3. O STJ firmou, sob o rito do art. 543-C do CPC,
entendimento no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em
prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua
conta vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 3.8.2009). 4. Por expressa previsão legal, é devido o depósito do FGTS
na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido
o direito ao salário (art. 19-Ada Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). Agravo regimental improvido. (STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data
de Julgamento: 24/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA).
Nesse mesmo sentido tem decidido este Tribunal:
REMESSA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. CONTRATO NULO. DIREITO
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AOS SALÁRIOS E DEPÓSITOS DO FGTS. 1. A contratação de servidor sem concurso público implica em nulidade do vínculo. 2. A nulidade do contrato de
trabalho não afasta o direito ao recebimento dos salários e dos depósitos do FGTS relativo ao período em que o Município utilizou a mão-de-obra. Incidência das
Súmulas 466/STJ e 363/TST. 3. Remessa provida para que a condenação do município recaia apenas sobre os valores relativos aos salários não pagos e aos
depósitos do FGTS. (ReeNec 0301972017, Rel. Desembargador(a) MARCELINO CHAVES EVERTON, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/09/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO
AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO. FÉRIAS. FGTS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para
julgamento, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, quando o Estado for o demandado, poderá ser no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato
ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado;. 2. O foro previamente estabelecido no contrato de prestação
de serviços não subsistiu a partir da prorrogação verbal do contrato, já que deve ser expressamente pactuado. 3. No caso de contratação nula com a
Administração Pública, a parte tem direito ao 13º salário, férias e aos depósitos do FGTS, nos termos da Súmula nº 363 do TST e 466 do STJ.4. Apelação
desprovida. (TJMA, Ap 0227422018, Rel. Desembargador (a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06/09/2018 , DJe
13/09/2018).
APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO COMPROVADA. RECOLHIMENTO DO FGTS. DEVIDO. I - A contratação irregular de servidor gera para o contratado o direito a receber os valores
referentes ao FGTS. Súmula nº 466 do STJ. II - Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais é
obrigação da Administração. III - Nos termos do art. 333, II, do CPC/73, compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora. (Ap 0233072017, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/08/2017 , DJe
10/08/2017).
Urge ressaltar que a ação fora protocolada em 04/03/2015, aproximadamente 3 anos após a admissão no serviço público, com efeito, não são devidos o
adicional por tempo de serviço, muito menos o direito ao gozo da licença prêmio.
Por todo o exposto, de acordo com parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo para manter inalterada a sentença de base.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0001618-60.2016.8.10.0035 Protocolo Nº: 0087082019

APELANTE: MUNICIPIO DE COROATÁ,
PROCURADOR(A)(ES): WILSON CARLOS DE SOUSA NUNES (MA14654), SUELENE SANTOS PEREIRA (DF49446)
APELADO: JOSÉ RIBAMAR LISBOA DA SILVA,
ADVOGADO(A): LUZIA FERREIRA DE LIMA (MA11716)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Adoto como relatório a parte dispositiva do parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls. 163/165v), que por meio da Procuradora de Justiça Drª Sandra Lúcia
Mendes Alves Elouf, opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.
É o relatório. Passo a decidir.
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.
Da análise dos autos percebo que restou incontroverso que o apelado foi contratado, sem concurso público pelo Município apelante, comprovando vinculo
funcional (fl. 111) durante o período de 05 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2012, quando foi demitido, sem ter percebido o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS.
O entendimento jurisprudencial tem prevalecido no sentido de que o servidor contratado sem concurso público, que tem seu contrato de trabalho declarado nulo,
faz jus ao recebimento do FGTS e saldo de salário, nos termos da Súmula nº 466 do STJ, assim como o décimo terceiro salário não pagos:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia a decidir se há obrigatoriedade de pagamento de FGTS em caso de exoneração de servidor
contratado temporariamente sem concurso público. 2. O STF entende que &quot;é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7ºda Constituição
Federala servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é
sucessivamente renovado&quot; (AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012). 3. O STJ firmou, sob o rito do art. 543-C do CPC,
entendimento no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em
prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua
conta vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 3.8.2009). 4. Por expressa previsão legal, é devido o depósito do FGTS
na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido
o direito ao salário (art. 19-Ada Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). Agravo regimental improvido. (STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data
de Julgamento: 24/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA).
Nesse mesmo sentido tem decidido este Tribunal:
REMESSA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. CONTRATO NULO. DIREITO
AOS SALÁRIOS E DEPÓSITOS DO FGTS. 1. A contratação de servidor sem concurso público implica em nulidade do vínculo. 2. A nulidade do contrato de
trabalho não afasta o direito ao recebimento dos salários e dos depósitos do FGTS relativo ao período em que o Município utilizou a mão-de-obra. Incidência das
Súmulas 466/STJ e 363/TST. 3. Remessa provida para que a condenação do município recaia apenas sobre os valores relativos aos salários não pagos e aos
depósitos do FGTS. (ReeNec 0301972017, Rel. Desembargador(a) MARCELINO CHAVES EVERTON, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/09/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO
AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO. FÉRIAS. FGTS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para
julgamento, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, quando o Estado for o demandado, poderá ser no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato
ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado;. 2. O foro previamente estabelecido no contrato de prestação
de serviços não subsistiu a partir da prorrogação verbal do contrato, já que deve ser expressamente pactuado. 3. No caso de contratação nula com a
Administração Pública, a parte tem direito ao 13º salário, férias e aos depósitos do FGTS, nos termos da Súmula nº 363 do TST e 466 do STJ. 4. Apelação
desprovida. (TJMA, Ap 0227422018, Rel. Desembargador (a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06/09/2018 , DJe
13/09/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO COMPROVADA. RECOLHIMENTO DO FGTS. DEVIDO. I - A contratação irregular de servidor gera para o contratado o direito a receber os valores
referentes ao FGTS. Súmula nº 466 do STJ. II - Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais é
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obrigação da Administração. III - Nos termos do art. 333, II, do CPC/73, compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora. (Ap 0233072017, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/08/2017 , DJe
10/08/2017)
Ante o exposto, e de acordo com o parecer ministerial,conheço e nego provimento ao recurso.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000321-30.2016.8.10.0031 Protocolo Nº: 0089552019

APELANTE: JERLANDE VIEIRA,
ADVOGADO(A): MARINEL DUTRA DE MATOS (MA7517)
APELADO: MUNICIPIO DE MATA ROMA - MA,
ADVOGADO(A): RAIMUNDO ELCIO AGUIAR DE SOUSA (MA6162)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível ikmposta por JERLANDE VIEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha, que julgou
liminarmente improcedente o pedido inicial da Ação de Conhecimento c/c Exibição de Documentos, processo nº 0000321-30.2016.8.10.0031, movida contra o
MUNICÍPIO DE MATA ROMA, ora Apelado, reconhecendo a prescrição quinquenal.
A recorrente argumenta que a certidão juntada aos autos não atesta a existência de lei municipal que disponha sobre o plano de cargos, carreira dos professores
e as perdas salariais decorrentes dos equívocos da conversão da moeda URV.
Sustenta que o direito a recomposição das perdas provenientes dessa errônea conversão só atingem as parcelas que ultrapassarem os cinco anos
imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação.
A Apelante aduz, que a decisão hostilizada ofendeu os Princípios do contraditório e da ampla defesa, pois julgou o processo com resolução do mérito sem dar
oportunidade de manifestação sobre a prescrição do fundo de direito.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do presente recurso deixando de opinar quanto ao mérito.
Relatado, decido, valendo-me da faculdade conferida pela Súmula 568 do STJ.
O art. 10, do CPC vigente, dispõe que o "juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Contudo, a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição, pondo fim ao processo, sem ouvir a Apelante quanto a esse fundamento.
Com efeito, trata-se de decisão surpresa, fortemente combatida pela nova ordem processual vigente, a qual feriu o princípio da ampla defesa e do devido
processo legal.
O Ministro Herman Benjamin, do STJ, relator do REsp. 1.676.027, assim discorreu, no julgamento do recurso:
"Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os
interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.
A inovação do artigo 10 do CPC 2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E
a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental
do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador".
Ante o exposto, conheço do recurso e anulo a sentença, a fim de que seja observado o comando do art. 10 do CPC, facultando a manifestação da
autora/apelante quanto à ocorrência da prescrição, para então, ser proferido novo julgamento.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís/MA, 29 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0044286-90.2012.8.10.0001 Protocolo Nº: 0092792019

APELANTE: DPVAT ITAU SEGUROS S A,
ADVOGADO(A): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (MA11735)
APELADO: A C C L REPRESENTADA POR SEUS GENITORES CARLIENE COSTA CUNHA E VALMIR DO VALE LIMA,
ADVOGADO(A): IVALDO CASTELO BRANCO SOARES JUNIOR (MA5727)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cíveldo Termo Judiciário de São Luís da Comarca da
Ilha de São Luís, que julgou procedente a Ação de Conhecimento com Pedido de Pagamento de Seguro Obrigatório - DPVAT,condenando a Apelante a pagar a
quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)a título de indenização de seguro DPVAT, com juros de mora de 1% a.m, contados a partir da citação e
correção monetária devida desde a data do efetivo prejuízo.
A recorrente sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora ante a inexistência de prévio requerimento administrativo.
No mérito, alega ainda que a indenização a ser paga deve ser proporcional ao dano sofrido e que o laudo juntado aos autos é inconclusivo para mensurar o grau
de invalidez.
Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento do presente apelo.
Contrarrazões apresentadas fls. 137/55.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo para reduzir o valor da indenização.
É o relatório. Decido.
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Cumpre frisar que o STF e o STJ admitema possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema, com fundamento no art. 932 do NCPC e Súmula 568 do STJ. Seguindo esse posicionamento é queprolato a presente decisão.
Inicialmente, com relação a preliminarde falta de interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo, percebo que a mesma não merece prosperar,
eis que, embora não tenha havido prévio requerimento administrativo, a ora Apelante apresentou contestação de mérito, o que é suficiente para configurar a
pretensão resistida. Vejamos:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSO CIVIL.CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC).
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Trata-se, na origem, de ação, cujo objetivo é a concessão de benefício
previdenciário, na qual o segurado postulou sua pretensão diretamente no Poder Judiciário, sem requerer administrativamente o objeto da ação. 2. A presente
controvérsia soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Precedentes
do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da
prestação jurisdicional exige a demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução de
conflitos.4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera
administrativa. 5. O interesse processual do segurado e a utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de a) recusa de recebimento do
requerimento ou b) negativa de concessão do benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da autarquia à
tese jurídica esposada. 6. A aplicação dos critérios acima deve observar a prescindibilidade do exaurimento da via administrativa para ingresso com ação
previdenciária, conforme Súmulas 89/STJ e 213/ex-TFR. 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1310042/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 28/05/2012) (grifei)
Portanto, rejeito a preliminar.
No presente caso, a Ação de Conhecimento com Pedido de Pagamento de Seguro Obrigatório -DPVAT foi proposta em face de acidente de trânsito que resultou
em deficiência física com pés em varo e joelhos em valgo.
Depreende-se do Exame Complementar aolaudo de exame de corpo de delito do Instituto Médico Legal, às fls. 19, que referida lesão evoluiu para invalidez
motora de 100% (cem por cento) do membro inferior esquerdo da Apelada.
Essa debilidade encaixa-seperfeitamente na tabela, dando direito a 100% do valor máximo indenizável, correspondente a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais) conforme fundamentos da sentença atacada
Com efeito,a sentença não merece reforma haja vista que aplicou corretamente o valor da Tabela prevista na Lei 11945/2009 que prevê percentual específico
para casos de invalidez permanente, de acordo com a extensão e debilidade específica de cada membro.
Cabe esclarecer que, aplica-se ao presente caso, a tabela anexa à Lei n.º Lei 6.194/74,em consonância com a Súmula n.º 474 do STJ, que dispõe que "A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez".
Do exposto, em desacordo com o parecer da procuradoria, nego provimento ao apelo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0004208-96.2014.8.10.0029 Protocolo Nº: 0093652019

APELANTE: ESTADO DO MARANHÃO,
ADVOGADO(A): ERLLS MARTINS CAVALCANTI
APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO SILVA,
ADVOGADO(A): FELIPE LEBRE DE OLIVEIRA HELAL (MA9937)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO MARANHÃO , em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de
Caxias, que julgou procedente o pedido do Apelado, condenando o apelante a proceder com a implantação do percentual decorrente das perdas salariais quando
da conversão de cruzeiro real em URV, incorporando à remuneração atual o referido percentual, observada a prescrição quinquenal.
O Apelante, em suas razões (fls. 66/72v), suscita as preliminares de nulidade da sentença, prescrição do fundo de direito e a prescrição quinquenal. No mérito
alega que o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) não é devido aos servidores públicos estaduais, negando a ocorrência de redução nos
vencimentos quando da conversão, sustentando que houve reestruturação remuneratória das carreiras em geral, com a publicação da Lei Estadual nº 9.664/12,
afirma ainda que ocorreram duas reestruturações remuneratórias, especificamente da carreira do magistério, com as Leis Estaduais nº 6.110/94 e nº 9.860/13.
Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença de base.
Devidamente intimada a parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão (fl. 77).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Apelo (fl. 86/90).
É o relatório. Decido.
Preliminarmente, cumpre frisar que o STF e o STJ vem admitindo a possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso mesmo após o advento do
novo Código de Processo Civil.
Nesse ínterim o enunciado 568 do STJ vem corroborando essa prática, a saber:
O relator monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.
Seguindo esse posicionamento que admite ao julgador decidir monocraticamente, é que prolato a presente decisão.
Verifico que o recurso merece provimento, pois, havendo Lei Estadual que reestruture carreira, cargos e salários, o ato deixa de ser omissivo e passa a ser
comissivo, passando a prescrição quinquenal a ser contada da data da vigência da lei.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo
prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o
prazo de cinco anos&quot; (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28.08.2017).
Não há como prevalecer entendimento diverso, eis que o Supremo Tribunal federal, no bojo do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida, sendo,
portanto, precedente judicial qualificado, de observância obrigatória pelos demais tribunais pátrios, fixou tese no sentido de que o termo inicialpara pleitear
eventual pagamento das diferenças remuneratórias é a data da vigência da lei que reestruturou os vencimentos da carreira.
Esse entendimento vem sendo aplicado nesta e. Corte Estadual. Vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL - AFASTADA. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% NA REMUNERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA ERRÔNEA CONVERSÃO DE
CRUZEIRO REAL PARA URV. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
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I - Preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal que deve ser afastada, eis que o objetivo do julgamento liminar de improcedência é
o encerramento de demandas repetitivas, tendo como fundamento os princípios da economia processual e a celeridade, por possibilitar o encerramento definitivo
da demanda mesmo antes da complementação da relação processual, como previsto no artigo 332 do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se que a
demanda é repetitiva, bem como o tema a ser examinado trata apenas de matéria de direito, o que dispensa a fase de instrução processual. Preliminar rejeitada.
II - O Supremo Tribunal Federal posicionou-se em sede de julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN com repercussão geral, fixando limitação
temporal para pagamento de perda salarial decorrente da conversão em URV, visto que não há percepção ad eternum de parcelas de remuneração por servidor
público, sendo o termo ad quem para pleitear eventual pagamento das diferenças remuneratórias a data de vigência da lei que reestruturou os vencimentos da
carreira.
III - In casu, verifica-se que a lei municipal que reestruturou a carreira dos servidores é de 17 de setembro de 2009. A apelante ingressou com a exordial em
06.01.2016, quando já decorrido o prazo prescricional, eis que tinha até o mês de setembro de 2014 para buscar o amparo legal.
IV - Nesse contexto, a prescrição deve ser reconhecida, mantendo-se a sentença por seus próprios termos e fundamentos. Apelação improvida. (ApCiv nº
0009102019, 5ª Câmara Cível do TJMA, Rel. José de Ribamar Castro. j. 18.03.2019, DJe 21.03.2019).
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. URV. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI DE
REESTRUTURAÇÃO DO CARGO E REMUNERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que é possível a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão
do salário em URV em razão de posterior reestruturação remuneratória dos servidores(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
26.09.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07.02.2014 PUBLIC 10.02.2014) (EDcl no REsp 1229353/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02.02.2017, DJe 08.02.2017).
2. O Município de Chapadinha reestruturou o cargo, carreira e remuneração dos professores municipais por meio da Lei Municipal nº 1.099/2009, passando a ser
o limitador temporal para contagem do prazo prescricional para cobranças das diferenças decorrentes da conversão equivocada do salário em URV.
3. Considerando que a reestruturação da carreira, cargo e remuneração deu-se em 17 de setembro de 2009, forçoso reconhecer a prescrição quinquenal das
diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV (Súmula 85do STJ), pois a ação somente foi proposta após o decurso do
prazo de 5 anos (07.01.2016). 4. Recurso improvido. (ApCiv nº 0254082018, 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Kleber Costa Carvalho. j. 14.03.2019, DJe
20.03.2019).
A Lei Estadual de Reestruturação da Carreira do Magistério n° 6.110/94 de 15 de agosto de 1994, é o marco inicial da prescrição quinquenal, como a ação foi
proposta somente em 31 de outubro de 2014, consolidou-se a prescrição.
A prescrição pode ser reconhecida de ofício e, uma vez verificada, não há possibilidade de ser sanada.
Corroborando a assertiva supramencionada, o art. 332,§ 1º, do novel Diploma Adjetivo Civil afirma que o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido
se verificar, desde logo, a ocorrência da prescrição ou decadência.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDACÂMARA CÍVEL
REMESSA NECESSÁRIA Nº 13.743/2019 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0020661-90.2013.8.10.0001
REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA SÃO LUÍS.
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE BACURITUBA
ADVOGADO: EVELINE SILVA NUNES (OAB MA 5332)
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO.
PROCURADOR: FRANCISCO EDILTON LIMA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO. CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA, AUSÊNCIA
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GESTÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. AJUIZAMENTO
DE AÇÃO DE IMPROBIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA IMPROVIDA, EM DESACORDO COM O PARECER
MINISTERIAL
I - O STJ já firmou entendimento de que a inadimplência da gestão anterior não pode prejudicar o ente público, desde que o
sucessor tome medidas para restituição do erário e regularização da situação. Súmula nº 615 do STJ.
II - Restou devidamente demonstrado nos autos que o atual gestor tomou todas as medidas necessárias, ajuizando ação de
improbidade contra o ex-Prefeito.
III - Remessa desprovida, em desacordo com o parecer ministerial.

DECISÃO
Trata-se de Remessa Necessária, submetido a esta Egrégia Corte de Justiça, pelo Douto Juízo da 2º Vara da Fazenda Pública do
Termo Judiciário de São Luís, tendo em vista a Sentença por si prolatada, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer
Coisa Certa ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BACURITUBA, em desfavor do ESTADO DO MARANHÃO.
Cinge-se da inicial que o requerente ajuizou ação objetivando a retirada do Município de Bacurituba do cadastro de inadimplentes
do Estado em razão da não apresentação da prestação de contas dos convênios nº 086/2011 e 087/2011.
Na contestação, o Estado do Maranhão sustenta a aplicação da teoria do órgão, amplamente adotada e aceita pela doutrina e
jurisprudência, em que presume-se que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos, os quais fazem partes
integrantes da própria estrutura da pessoa jurídica.
Afirma que a responsabilidade pelo inadimplemento da prestação de contas é do Município e não dos seus ex-gestores,
independente de quem figure como representante legal.
O juízo de primeiro grau proferiu sentença (fls. 100/102), julgando procedente o pedido formulados na inicial, determinando a
suspensão das restrições relativas ao recebimento de recursos provenientes do réu, impostas ao Município de Bacurituba/MA, por
parte do Estado do Maranhão, referente a celebração dos convênios nº 086/2011 e 087/2011.
Condenou, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O Estado do Maranhão recebeu os autos em 19.02.2019, porém, não interpôs recurso, conforme petição de fls. 107..
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Remetidos à Procuradoria Geral de Justiça esta opinou pelo conhecimento e provimento parcial do reexame, para que seja
mantida a inscrição do ente municipal nos cadastros de inadimplentes do Estado do Maranhão, devendo ser preservada a
suspensão de qualquer restrição a transferências voluntárias (fls. 114/119).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Tratando-se de Remessa Necessária, passo à análise do seu mérito.
O caso em análise trata de ação anulatória c/c obrigação de faze em que o requerente postula a retirada do Município do cadastro
de inadimplente do Estado do Maranhão, em razão de ausência de prestação de contas da gestão anterior.
O Estado do Maranhão alega que a responsabilidade pela prestação de contas é do município e não dos ex-gestores, eis que se
aplica a teoria do órgão.
Analisando as provas apresentadas aos autos, observa-se que o requerente demonstrou que ajuizou ação de improbidade
administrativa em desfavor do ex-prefeito de Bacurituba que deixou de apresentar prestação de contas e que está causando
prejuízo ao Município (fls. 29 e 47), representação civil e criminal (fls. 33 e 51).
Além disso, também restou demonstrado (fls. 16/17 e 34/35) que o Município requerente está impossibilitado de celebrar convênio
com a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, em razão da inclusão do cadastro de restrição da Secretaria.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o Município não pode ser inserido no cadastro de inadimplência
quando o gestor anterior não presta contas e o atual toma providências para ressarcir o erário e regularizar a situação, senão
vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGULARIZAÇÃO
DE PENDÊNCIAS. ATUAL GESTOR.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PARA APRECIAR POSSÍVEL VIOLAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. ATO
NORMATIVO NÃO COMPREENDIDO NA EXPRESSÃO "LEI FEDERAL".
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "inexistindo pendências/irregularidades do Município autor junto às rés, sendo estas
regularizadas por seu atual gestor, não se afigura razoável a imposição de qualquer óbice à celebração de convênios e/ou
contratos de repasse relativos a recursos empenhados no ano de 2012, pelo que não merece reparo o julgado singular na hipótese
dos autos" (fl.
340, e-STJ).
2. No tocante à alegada ofensa ao art. 333, I, do CPC/1973, a insurgente restringe-se a alegar genericamente ofensa à citada
norma sem, contudo, demonstrar de forma clara e fundamentada como o aresto recorrido teria violado a legislação federal
apontada. Incide na espécie, por analogia, o princípio estabelecido na Súmula 284/STF.
3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nos casos de inadimplência cometida por administração municipal anterior, o
nome do município não deve ser inserido no Cadin ou no Siafi, em situações em que o sucessor toma providências objetivando
ressarcir o erário e regularizar a situação. 4. A análise da pretensão recursal, a fim de verificar se houve ou não a adoção de
tomada de providências para regularizar a situação, com a consequente reversão do entendimento do acórdão recorrido, exige,
necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não
estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1676509/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017)
Além disso, o STJ editou a Súmula 615 que assim dispõe:
Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior
quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.
No caso, o STJ entende pela aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, em que as sanções não podem ser
impostas a pessoas que não tenham sido causadoras do ato ilícito.
Conforme relatado, o requerente demonstrou nos autos ter tomado todas as providências necessárias para regularização da
situação do Município e restituição do erário, eis que ajuizou Ação de Improbidade em desfavor do ex-gestor e representações
cíveis e criminais.
Além disso, a súmula não especifica quais seriam as providências cabíveis, não exigindo comprovação de tomada de contas
especial, como requer o Ministério Público.
Dessa forma, entendo estarem preenchidos os requisitos para retirada do Município do cadastro que impede que novos convênios
sejam firmados com o Poder Executivo Estadual.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, alínea a do CPC, em desacordo com o parecer ministerial, conheço e nego da
remessa, mantendo a sentença de primeiro grau.
É como voto.
São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0059306-53.2014.8.10.0001 Protocolo Nº: 0158192019
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APELANTE: ESTADO DO MARANHAO,
PROCURADOR(A)(ES): ROGERIO FARIAS DE ARAUJO
APELADO: FRANCISCA SILVA FONSECA,
ADVOGADO(A): LUCIANA SILVA DE CARVALHO (MA8027)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Adoto como relatório a parte dispositiva do parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls. 114/116v), que por meio do Procurador de Justiça Drº Raimundo
Nonato de Carvalho Filho, opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.
É o relatório. Decido.
Preliminarmente, cumpre frisar que o STF e o STJ vem admitindo a possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso mesmo após o advento do
novo Código de Processo Civil.
Nesse ínterim o enunciado 568 do STJ vem corroborando essa prática, a saber:
O relator monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.
Seguindo esse posicionamento que admite ao julgador decidir monocraticamente, é que prolato a presente decisão.
Analisando os autos, verifico que a Apelada exercia o cargo da auxiliar de serviços gerais, e nas suas razões recursais o Estado/Apelante, usa como referência o
Plano de Reestruturação de Carreira e Salários dos Professores, o que não vem ao caso, pois diverge da carreira da Apelada, afastando assim a prescrição do
fundo de direito.
Não incide in casu, os efeitos do entendimento fixado pelo STF, através do RE nº 561836, de Repercussão Geral reconhecida, de que não há direito ad
aeternumà incorporação dos 11,98%, ou outro índice obtido, dependendo de cada caso, relativos à conversão da moeda nacional em URV, pois o marco da
prescrição do aludido direito é a criação do Plano de Reestruturação Remuneratória da Carreira, o que não restou demonstrado pelo Estado/Apelante.
No mérito, verifico que o ponto nodal da questão cinge-se exclusivamente a examinar se a apelada possue direito ao recebimento de diferença remuneratória,
decorrente da aplicação de critério errôneo de conversão dos seus vencimentos em URV, no percentual de 11,98%.
A matéria ora em análise não é das mais controvertidas e já foi alvo de inúmeros julgados dos Tribunais Superiores, sendo pacífico o entendimento do STJ e STF
na esteira de que, face à interpretação sistêmica das Medidas Provisórias nº 434 e 457/94 e da Lei n.º 8.880/94, aos servidores públicos, que têm a data de
pagamento estabelecida pelo artigo 168 da CF/88, é devido percentual, decorrente da conversão de cruzeiros reais para URV, levando-se em conta a data do
efetivo pagamento desses servidores.
Transcrevo julgado da Corte Superior em consonância com a fundamentação esposada:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO. VENCIMENTO. URV. REAJUSTE. POSSIBILIDADE. 1.
Esta Corte firmou o entendimento de que é possível, em relação aos servidores do Poder Executivo Estadual ou Municipal, o acréscimo de percentual decorrente
da conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV, devendo o respectivo percentual ser apurado, com observância da data do efetivo pagamento. 2.
Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1021739 / MA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ. 28/08/08).
Aliás, o STF, em decisão proferida na ADInMC n.º 2321/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, entendendo correta a reposição do percentual de 11,98% à
sobredita espécie de servidores, não mais deixou pairar qualquer dúvida sobre o assunto, senão vejamos:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. [...] REAJUSTE. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. 11,98%. DATA DO
EFETIVO PAGAMENTO. [...] - Este Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, aos servidores públicos que têm a data de pagamento
estabelecida pelo artigo 168 da Constituição Federal, é devido o índice de 11,98%, resultante da conversão de cruzeiros reais para URV, levando-se em conta a
data do efetivo pagamento desses servidores em virtude de interpretação sistêmica das Medidas Provisórias 434 e 457/94 e da Lei 8.880/94. Precedentes. [...]-
Recurso Ordinário provido. Ordem de segurança concedida nos termos do pedido. (STJ; ROMS 12162/DF; Rel. Min. Paulo Medina; 17.02.2004).
A situação retratada se relaciona aos servidores mencionados no art. 168 da Constituição Federal (servidores dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério
Público), que, por receberem seus estipêndios em data fixa, têm direito à recomposição no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).
Esse o entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça. Veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DE CONVERSÃO DE MOEDA (URV). PRELIMINAR REJEITADA. MEDIDAS
PROVISÓRIAS n. 434/94 e 457/94 E LEI ESTADUAL n. 8.880/84. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE 1. Garantia dos pagamentos com a
incorporação dos resíduos advindos da conversão de seus salários em URV, que lhes causaram perdas salariais. 2. Necessária apenas a comprovação de que à
época da conversão, a apelada integravam o serviço público, o que restou provado com os documentos colacionados aos autos.3. As Medidas Provisórias n.
434/94 e 457/94 e a Lei Estadual n. 8.880/84 são interpretadas no sentido de que aos servidores públicos que têm a data de pagamento estabelecida pelo art.
168 da Constituição Federal é devido o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da conversão de cruzeiros reais para URV,
levando-se em conta a data do efetivo pagamento destes servidores. 4. Servidores do Poder judiciário também já foi pacificado por esta Egrégia Corte que
aqueles que recebiam suas remunerações antes do último dia do mês de referência, também sofreram perdas remuneratórias decorrentes da conversão da
moeda. 5. Apelo Conhecido e Improvido. Unanimidade.(ACÓRDÃO Nº 144963/2014, Relator Desembargador Raimundo José Barros de Sousa, Quinta Câmara
Cível do TJMA. J. 04.04.2014). (grifo nosso)
Direito Processual Civil. Apelação. Diferença Remuneratória Decorrente da Conversão da Moeda em URV. Juros de Mora e Correção Monetária de Acordo com
o ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 com a Redação Dada Pela LEI Nº 11.960/09. I.O servidor público do Poder Executivo tem direito ao reajuste salarial em virtude da
conversão errônea de Cruzeiro Real para URV. II. O valor da reposição salarial deve ser apurado em liquidação de sentença, levando em consideração a data do
efetivo pagamento, de acordo com as disposições da Lei nº 8.880/4. III Os juros de mora e correção monetária deverão incidir sobre a condenação de acordo
com as diretrizes do art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação alterada pela Lei 11.960/2009. IV Honorários advocatícios fixados no patamar de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, de acordo com o posicionamento deste e. Tribunal. V. Remessa conhecida e parcialmente provida. VI. Unanimidade.&quot; Estado
do Maranhão Poder Judiciário _ 3 (ACÓRDÃO Nº 137519/2013, Relator Desembargador Ricardo Tadeu Bugarin Dualibe, Quinta Câmara Cível do TJMA. J.
21.10.2013). (grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇA SALARIAL. CONVERSÃO
URV EM REAL. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I - No convencimento do julgador o feito já se encontrava pronto para
ser sentenciado, vez que se trata de questão de direito, inclusive já pacificada no âmbito desta Corte de Justiça, não havendo como se reconhecer o alegado
cerceamento de defesa, porquanto somente foi aplicada a norma do art. 330, I do CPC. Rejeitada a preliminar. II - Laborou em acerto o magistrado singular ao
condenar o Município de Chapadinha a proceder ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas à conversão de Cruzeiro Real para URV em favor das
apeladas, a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se, contudo, a prescrição quinquenal. III - &quot;A não apresentação pelas partes agravantes de
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada leva ao desprovimento do agravo regimental (STJ, AgRg no AREsp
581046/RS, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 19/03/2015, DJe 25/03/2015) III - Agravo regimental
improvido. (AGRAVO REGIMENTAL Nº 047.312/2015CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 039356/2015 - CHAPADINHA, Relator
Desembargador José de Ribamar Castro, Segunda Câmara Cível TJMA).
Diante dos relevantes fundamentos expressos nesses julgados, tenho que os servidores do Poder Executivo Municipal fazem jus ao pagamento das perdas
decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, e a incorporação dos resíduos frutos da conversão de seus salários em URV, que de fato, por
equacionamento alheio às regras pertinentes, lhes causaram perdas salariais significativas.
Ante o exposto e de acordo com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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São Luís, 26 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0004828-89.2012.8.10.0058 Protocolo Nº: 0274382019

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR,
ADVOGADO(A): ERIKO JOSE DOMINGUES DA SILVA RIBEIRO (MA4835)
APELADO: UBIRATAN VIEGAS BOAES,
DEFENSOR PÚBLICO: ENIS VIEGAS DE SOUZA AGUIAR

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

Vistos, etc.
Trata-sede Apelação Cível em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara de São José de Ribamar.
Vieram-me os autos conclusos. Da análise inicial, verifica-se não haver certidão comprovando a data de ciência da sentença de fls. 123-130, publicada no DJe na
data de 01/11/2018, por parte do Apelado.
Verifica-se interposição do Recurso de Apelação às fls. 134-163 com protocolo datado de 14/03/2019, o que, em tese, extrapola o prazo legal para o aludido
recurso.
Por restar prejudicada a análise da tempestividade neste primeiro momento, condição necessária à análise dos requisitos de admissibilidade do recurso de
Apelação no caso em tela, determino a remessa dos autos à Unidade Judiciária de origem para que a Secretaria certifique a data correta em que o representante
legal do Município de São José de Ribamar ficou ciente da sentença de fls. 123-130, sob pena do Recurso de Apelação não ser admitido.
Publique-se. Intime-se.
São Luís/MA, 27 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0002039-43.2016.8.10.0102 Protocolo Nº: 0314812018

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.,
ADVOGADO(A): SERVIO TULIO DE BARCELOS (MA14009-A ), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (MA14501-A )
APELADO: JOAQUIM BARROS DOS SANTOS,
ADVOGADO(A): BENEDITO JORGE GONÇALVES DE LIRA (MA9561)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A irresignado com sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Montes Claros, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco Apelante ao ressarcimento os valores pagos a maior pelo Requerente nos anos
de 2012 a 2014, em razão do não reconhecimento do bônus de 80% (oitenta por cento) concedido pela Resolução /BACEN nº 4212.
Em suas razões recursais, o Banco/Apelante aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e a existência de litisconsórcio
necessário.
No mérito, sustenta que a sua conduta pauta-se no exercício regular de direito assegurado pelo art. 188, inciso I, do Código Civil, de modo que inexiste qualquer
vício que macule o contrato, não tendo que se falar em revisão do negócio jurídico.
Argumenta que a pretensão do autor em obter judicialmente a revisão da dívida na forma proposta, afronta os princípios constitucionais da livre contratualidade e
do ato jurídico perfeito, bem como fere o disposto no art. 6º, e seus incisos, da Lei de Introdução ao Código Civil.
Argumenta, ainda, acerca da ausência de lesão ao contratante, pois inexiste abusividade nas cláusulas contratuais. E que não restou comprovado efetivamente a
ocorrência de dano material.
Por fim, sustenta acerca do descabimento da repetição de indébito e da inversão do ônus da prova, bem com pela não fixação de honorários advocatícios.
Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de base, julgando improcedente os pedidos contidos na exordial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 97/103.
O Parecer Ministerial não se manifestou acerca do mérito recursal.
É o relatório.
Valendo-me daSúmula 568 do STJ,DECIDO.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.
Cabe destacar, primeiramente, que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 3º, § 2º, incluiu expressamente a atividade de natureza bancária,
financeira e de crédito no conceito de serviço. Dessa forma, tanto na doutrina como na jurisprudência dos Tribunais pátrios, é tranquilo o entendimento acerca da
aplicação do CDC nas operações bancárias, conforme Súmula 297 do STJ.
Quanto as preliminares suscitadas, verifico que não merecem prosperar. Explico.
O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que efetivamente possui relação jurídica com a Apelada, firmada
através da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (fls. 13/17), respondendo, portanto, por eventuais abusos que tenham advindo da referida contratação.
Ademais, no que concerne a alegação de litisconsórcio necessário da AGRIS, verifico que não há nos autos qualquer demonstração acerca da existência de
relação jurídica com o órgão em questão.
Dessa forma, rejeito as preliminares.
Quanto ao mérito recursal, observo que o Banco Apelante limitou-se a aduzir razões acerca da legalidade das cláusulas contantes na Cédula de Crédito Rural,
afirmando que no referido negócio jurídico não cabe revisão contratual.
No entanto, a presente demanda versa sobre o direito do Apeladoao bônus de 80% (oitenta por cento) previsto na Resolução/BACEN n0 4.212. Benefício
concedido ao Agricultorfamiliar que adquiriu empréstimo com amparo no PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, não tratando-
se, portanto, de pleito revisional.
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Pois bem. Em 18 de abril de 2013, o Banco Central, através da Resolução n. 4.122, autorizou "a renegociação das parcelas com vencimento em 2012, 2013 e
2014, de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
por agricultores familiares que tiveram prejuízo em decorrência da estiagem na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene)". Na espécie, após detida análise dos autos, verifico que o Apelado firmou com o Banco Apelante, operação de crédito vinculada ao Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), através da Cédula Rural Pignoratícia n° 40/01244-1 (fls. 13/17), no valor de R$ 48.887,00 (quarenta e oito
mil e oitocentos e oitenta e sete reais), a ser pago em 08 (oito) parcelas, a primeira com vencimento em 20/06/2012 e a última com vencimento em 20/06/2019.
Outrossim, restou demonstrado através dos documentos acostados às fls. 23/35, que foi declarada situação de emergência no Município de Sítio Novo pelo
Poder Executivo Federal, em razão da forte estiagem ali ocorrida nos anos de 2012, 2013 e 2014.
Nesse contexto, deve a dívida do Apelado ser renegociada, com a concessão do benefício do bônus de 80% (oitenta por cento) conferido pela
Resolução/BACEN nº 4.212/2013, vez que efetivamente comprovado que se trata de agricultor familiar (fls. 12) que recebeu crédito financeiro com amparo no
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (fls. 16-v), com parcelas vencidas nos anos de 2012 a 2014, para efetivar investimentos
em propriedade rural localizada no Município de Sítio Novo-MA, área de atuação da SUDENE, no qual o Poder Executivo federal reconheceu a situação de
emergência, em decorrência da estiagem.
Portanto, não merece reparo a decisão que determina a devolução dos valores pagos a maior pelo Recorrido, nos anos de 2012 e 2014, em virtude do não
reconhecimento dos benefícios previstos na Resolução/BACEN n° 4.212/2013. Este e. TJMA possui entendimento dominante acerca do tema, in verbis: CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR -
PRONAF. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL QUE CONCEDE BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO AGRICULTOR.
APELO IMPROVIDO. I - O Banco Central do Brasil, ao editar a Resolução nº. 4.212/2013, objetivou reequilibrar a relação estabelecida entre pequenos
agricultores familiares e o banco Apelante, concedendo bônus de 80% de adimplência em caso de situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo
Federal. II - Na espécie, era dever da instituição financeira Recorrente informar o consumidor sobre melhores condições de pagamento da cédula de crédito
bancária, seja em razão da vulnerabilidade do consumidor, ou por obediência à norma administrativa editada pelo Banco Central, órgão de cúpula do sistema
monetário nacional. III - Apelo improvido à unanimidade. (ApCiv 0571932016, Rel. Desembargador(a) CLEONICE SILVA FREIRE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
julgado em 22/02/2018 , DJe 02/03/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AMPARO DO PROGRAMA NACIONAL DE
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF. DECRETO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA REGIÃO.
BÔNUS DE 80% DE ADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO Nº 4.212/2013 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. I. O agricultor familiar que recebeu crédito financeiro com amparo no Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (PRONAF), para realizar investimentos em propriedade rural localizada no Município de Sítio Novo-MA, área de atuação da SUDENE, no
qual o próprio Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência, em decorrência da estiagem, faz jus ao bônus de adimplência de 80%
(oitenta por cento) sobre cada parcela paga até o vencimento, nos termos da Resolução nº 4.212/2013 do Banco Central do Brasil. II. Apelaçãoconhecidae
desprovida. De ofício, aplicou-se a correção monetária sobre o valor da condenação. (ApCiv 0571822016, Rel. Desembargador(a) JAIME FERREIRA DE
ARAÚJO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/11/2017 , DJe 05/12/2017)
APELAÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUBSIDIADO COM VERBA PROGRAMA ABASTECIMENTO FAMILIAR PRONAF.
DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICAPELA AUTORIDADE LOCAL. RESOLUÇÃO N.º 4.212/2013 BACEN.
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA DE 80% (OITENTA POR CENTO) SOBRE CADA PARCELA REPROGRAMADA.
1. O reconhecimento de aplicação do programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar em municípios nordestinos abrangidos pela atuação SUDENE e
aqueles identificados pelo Ministério da Integração Nacional em razão da situação de calamidade de estiagem, agregam as instituições financeiras oficiais a
realizarem operações financeiras de crédito rural de custeio e investimento. 2.É possível a renegociação de dívida junto ao Banco do Brasil, quando se tratar de
agricultor familiar, que firmou operação de crédito rural, com parcela vencida no ano de 2013, no qual o Poder Público local decretou situação de emergência, em
decorrência da estiagem no Município de Sítio Novo/MA, consoante o Decreto nº 025/2013-GP. 3. Aplicação do bônus de adimplência. 4. Recurso conhecido e
improvido. (ApCiv 0571292016, Rel. Desembargador(a) JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06/04/2017 , DJe
11/04/2017)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR -
PRONAF. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL QUE CONCEDE BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO AGRICULTOR.
APELO IMPROVIDO. I - O Banco Central do Brasil, ao editar a Resolução nº. 4.212/2013, objetivou reequilibrar a relação estabelecida entre pequenos
agricultores familiares e o banco Apelante, concedendo bônus de 80% de adimplência em caso de situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo
Federal. II - Na espécie, era dever da instituição financeira Recorrente informar o consumidor sobre melhores condições de pagamento da cédula de crédito
bancária, seja em razão da vulnerabilidade do consumidor, ou por obediência à norma administrativa editada pelo Banco Central, órgão de cúpula do sistema
monetário nacional. III - Apelo improvido à unanimidade. (ApCiv 0478892016, Rel. Desembargador(a) CLEONICE SILVA FREIRE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
julgado em 08/02/2018 , DJe 21/02/2018)
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECURSOS VINCULADOS AO PRONAF. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA. 1. Como a Resolução nº
4.212/2013 do Banco Central autorizou a concessão de bônus de adimplência nas obrigações de crédito rural vinculados ao programa nacional de fortalecimento
da agricultura familiar - PRONAF, incumbia à instituição financeira agir conforme a cláusula geral da boa-fé e informar o mutuário, pequeno agricultor familiar,
acerca dos requisitos para a obtenção do benefício. 2. Apelo conhecido e improvido. Unanimidade. (ApCiv 0475062016, Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO
VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/11/2016 , DJe 02/12/2016)
Ante o exposto, conheço e nego provimentoao Apelo, mantendo a sentença de base em todos os seus termos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 27 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000280-16.2013.8.10.0113 Protocolo Nº: 0329202018

APELANTE: BANCO BRADESCO LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A,
ADVOGADO(A): AERCIO LUIS MARTINS SOARES (MA10718), ALLAN RODRIGUES FERREIRA (MA7248)
APELADO: M. DE J. A BARROS COMERCIO - ME,

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação Cível interposta por BRADESCO LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTILem face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Únicada Comarca de Raposa/MA, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Medida Liminar, movida em desfavor de M. DE J. A
BARROS COMÉRCIO - ME,extinguiu o feito sem resolução do méritocom fulcro no art. 485, III, CPC/15.
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Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a extinção formal do processo deve, de forma imprescindível, ser antecedida por intimação pessoal da parte
autora para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.
Sustenta, ainda, que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
Por fim, argumenta que se mostra medida justa o deferimento da conversão da demanda em perdas e danos, uma vez que a reintegração de posse restou
prejudicada diante da não localização do bem.
Sem contrarrazões.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça não opinou, à míngua de interesse ministerial.
É o breve relatório.
Valendo-me do permissivo conferido na Súmula 568, do STJ, DECIDO.
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Sem mais digressões, analisando os autos, concluo que o Apelo não merece ser provido. Explico.
Da análise do presente caderno processual, vislumbra-se que o juízo de base extinguiu o feito por entender que o Requerente não promoveu o ato que lhe
competia, mantendo-se inerte, configurando abandono de causa.
Acerca da extinção do processo por abandono da causa prevê o §1º do art. 485 do CPC que:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...);
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...);
§ 1ºNas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
(...)".
Como visto, a configuração do abandono da causa requer a presença do elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente deixou de
promover os atos processuais que lhe incumbia.
Pois bem.
Consta nos autos que a parte autora foi intimada para manifestar-se acerca da impossibilidade de bloqueio judicial do bem objeto da lide e para tomar ciência do
item 2 do despacho de fls. 63, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação, conforme despacho de fls. 69-v.
No mais, verifico que o Apelante foi devidamente intimado por meio de AR (fls. 80), e que, de acordo a certidão de fls. 81, deixou transcorrer o prazo sem
manifestação.
Dessa forma,houve devidaintimação pessoal da parte autora, por meio de carta com aviso de recebimento, para manifestar-seem 05 (cinco) dias, sob a
cominação de eventual prolação de sentença terminativa.
Assim,a extinção do feito ocorreu de forma regular, em obediência aos procedimentos estabelecidos no CPC, (art. 485, §1º, CPC).
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. - Resta caracterizado o abandono da causa quando o autor/agravante intimado pelo
Diário da Justiça e pessoalmente para dar andamento ao feito não o faz, sendo a extinção do processo medida que se impõe. -Deve ser improvido o recurso
quando não há a apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (STJ.
AgInt no REsp 1694390/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). - Recurso
conhecido e improvido. (Rel. Desembargador(a) ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/07/2018)
Ademais, no presente caso é inaplicável o enunciado da Súmula 240 do STJ, poisesta foi construída somente para os casos em que há a regular defesa do réu
no feito, desse modo, embora a Apelada tenha sido regularmente citada, não apresentou contestação, sendo declarada revel.
Éo posicionamento adotado neste Tribunal de Justiça, in verbis:
SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. 1. Para a extinção do processo por negligência
ou abandono da causa não basta a intimação pessoal da parte, necessária também a do advogado. 2.Inaplicável a Súmula 240 do STJ se o réu foi revel na
demanda.3. Apelo conhecido e provido. Unanimidade. (Ap no(a) AI 008502/2003, Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 16/05/2017 , DJe 25/05/2017)
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ENUNCIADO 2 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELO DESPROVIDO I - Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II - Para a extinção da ação por abandono da causa, é
necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (EDcl no AgRg no AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016). III Desnecessário o requerimento do
réu, para ter ensejo a extinção por abandono, se ainda não foi citado ou deixou de comparecer em juízo para apresentar defesa, casos em que não se aplica a
Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. IV - Apelo desprovido, de acordo com o parecer ministerial. (ApCiv 0378372017, Rel. Desembargador(a) MARCELO
CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13/03/2018 , DJe 20/03/2018)
Por fim, descabe a conversão em perdas e danos, uma vez que o processo foi extinto sem resolução do mérito.
Ante o exposto,conheço e nego provimento ao Apelo, mantendo a sentença incólume.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de agosto de 2019

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000615-09.2013.8.10.0057 Protocolo Nº: 0334172018

APELANTE: TRANCACIO RODRIGUES ALVES,
ADVOGADO(A): LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA FREITAS (MA8367-A )
APELADO: BV FINANCEIRA S/A,
ADVOGADO(A): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (MA8784-A )

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação Cível interposta por TRANCACIO RODRIGUES ALVES contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Varada Comarca de
Santa Luziaque, nos autos da Ação de Busca e Apreensãode nº 0000615-09.2013.8.10.0057, movida em face doBV FINANCEIRA S/A, homologoua desistência
do processo pelo autor, oraapelado, sem a condenação a honorários sucumbenciais.
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Irresignada com a r. sentença, oApelante interpôs o presente recurso requerendo, em síntese, a condenaçãodoBV Financeira S/Aao pagamento de honorários
sucumbenciais e pugnou a concessão de justiça gratuita.
Requer a reforma da sentença, a fim de que seja o Apelado seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Contrarrazões apresentadas.
Ausência de interesse ministerial.
É o relatório. DECIDO, valendo-me da faculdade conferida pela Súmula 568 do STJ.
Tratam os autos de Ação de Busca e Apreensãomovida contra Trancacio Rodrigues Alvespor mora do devedor, oraApelante, no pagamento das parcelas de
financiamento de veículo.
Inicialmente, verifico que o Apelante não possui condições econômicas suficientes para arcar com as despesas processuais. Segundoo art. 99, §§2º e 3º, do
CPC vigente, a alegação de hipossuficiência de pessoa física é presumida, portanto deve ser acolhida, razão pela qual defiro o pleito.
A decisão recorrida se deu em face da sentença que homologou a desistência da ação pela parte ré, ora apelada, no entanto não a condenou ao pagamento aos
honorários sucumbenciais.
Nos termos do art. 90 do CPC vigente, os honorários advocatícios só serão dispensados quando a desistência ocorrer antes da apresentação de defesa pelo réu.
Nesse Sentido:
"RECURSO ESPECIAL Nº 1.381.663 - SP (2013/0128674-5) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO RECORRENTE : CAFÉ NEGRÃO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ADVOGADOS : LETÍCIA BARLETTA - SP176175 VALÉRIA MARINO - SP227933 RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PR000000O RECORRIDO : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS : PAULO BARBOSA DE CAMPOS NETTO - SP011187 VICTOR AUGUSTO PEREIRA SANCHES - SP282402 RECORRIDO : BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL ADVOGADO : MARIA CAROLINA PINA CORREIA DE MELO E OUTRO (S) - RJ099297
RECORRIDO : BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO : RONALDO PROVENÇALE E OUTRO (S) - SP104495 RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A
INCORPORADOR DO _ : BANCO NOSSA CAIXA S/A ADVOGADO : FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668 DECISÃO TRIBUTÁRIO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
CITAÇÃO EFETIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto por CAFÉ NEGRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com fundamento na alínea a do art. 105, III
da CF/1988, contra acórdão proferido pelo TRF da 3a. Região, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CITAÇÃO EFETIVADA -
CONTESTAÇÃO APRESENTADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O artigo 26 do Código de Processo Civil
dispõe que se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou
reconheceu. 2. Ementa de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial 548559/ PE prevê que em função do princípio da
causalidade são devidos honorários advocatícios nos casos em que se efetivou a citação da parte ré e esta apresentou contestação, mesmo que o pedido de
desistência da ação tenha sido protocolado em data prévia à citação. 3. Apelação não provida (fls. 747). 2. Nas razões do apelo nobre, a parte recorrente aponta
violação dos arts. 20, 26, 267, VIII, e 557, § 1o. do CPC/1973. Sustenta, em síntese, que o pedido de desistência formulado antes da citação impede a
condenação em honorários advocatícios de sucumbência. 3. Com contrarrazões (fls. 765/775, 794/800, 801/805 e 807/811), o recurso foi admitido na origem (fls.
829/830). 4. É o relatório. Decido. 5. A insurgência não merece prosperar. 6. A jurisprudência desta Corte entende que após a citação, não há como exonerar a
parte autora desistente do pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. A propósito: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CITAÇÃO EFETIVADA. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA NÃO TRATADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, em função do princípio da causalidade, é cabível a
condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolizado após a citação, ainda que em data anterior à
apresentação da contestação. 2. A discussão acerca de matéria não tratada no acórdão recorrido, tampouco no próprio recurso especial ou nas contrarrazões,
configura inovação recursal vedada no âmbito do agravo regimental. 3. Agravo regimental não provido (AgRg nos EDcl no AREsp. 90.739/PB, Rel. Min OLINDO
MENEZES, DJe 26.2.2016). ² ² ² TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
DESISTÊNCIA, APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTIFÁRIOS PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. I. Na forma da jurisprudência, &quot;1. 'A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos
da sucumbência' (Súmula 153/STJ). São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor
e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes&quot; (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/06/2015). II. Agravo Regimental improvido (AgRg no REsp. 1.553.387/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe 17.3.2016). 7. A análise referente à alegação de que o pedido de desistência fora efetuado antes da citação enseja o revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial da contribuinte. 9.
Publique-se. 10. Intimações necessárias. Brasília (DF), 02 de outubro de 2017. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR" (STJ - REsp: 1381663
SP 2013/0128674-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 05/10/2017). (Grifei).
No caso em análise, entendo que a magistrada de base laborou em equívoco ao não condenar o réu, ora apelado, ao pagamento dos honorários sucumbenciais,
visto que a desistência da ação pelo autorocorreu após a contestação apresentada pelo réu, ora apelante,razão pela qual dou provimento ao recurso, para
reformar a sentença recorrida, deferindoo pleitodejustiça gratuita e condenando o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no quantum de 20%
sobre o valor da causa, tendo em vista que apresentou contestação e o presente recurso de apelação.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de agosto de 2019

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDACÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL n.o39.412/2018 - Açailândia.
Número único: 0000359-74.2013.8.10.0022.
APELANTE: LUZIANA MARIA DA CRUZ SILVA E OUTRO.
ADVOGADOS(AS): DANILO DADDIO CHAMMAS (OAB MA 10086-A).
APELADO (A): CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A.
ADVOGADO (A): LUCAS DE SOUZA GAMA (OAB MA 10307) E OUTRO.
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO DE MÁQUINAS. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15. APELO NÃO PROVIDO
SEM INTERESSE DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
I. Nas ações possessórias deve a parte autora provar o exercício da posse, a turbação ou esbulho, a data do fato e a continuação
da posse pela parte contrária, conforme o art. 561 do CPC.
II. No caso dos autos, alega os Apelados que a Apelante não comprovou os requisitos da petição inicial, no entanto, há elementos
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suficientes para o processamento do feito, principalmente a existência dos requisitos para a concessão da reintegração de posse,
já que o maquinário da empresa estava sendo retido.
III. Apelo não provido, sem interesse ministerial.

DECISÃO
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUZIANA MARIA DA CRUZ E OUTROem face de sentença prolatada
pelo MM. Juiz de Direito da 2aVara da Comarca de Açailândia que, nos autos da ação de reintegração de posse, contra si ajuizada,
julgou procedente os pedidos em favor da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A.
Em síntese, alega que deve ser reformada a sentença de 1º grau, uma vez que há inépcia da petição inicial, em razão da ausência
das condições de desenvolvimento válido e regular do processo.
Afirma que há fatos incontroversos, que justificam a improcedência do pedido da Apelada, uma vez que não há responsabilidade
dos réus, que são acusados de líderes da comunidade Francisco Romão. O boletim de ocorrência não tem a data de reuniões que
serviram de prova da apontada responsabilidade.
Alega que deve ser aplicado art. 485, inciso IV, do CPC, o qual diz que não deve ser processado o pedido do Réu.
De outro turno, diz que está prejudicado o objeto do processo, tendo em vista houve carência do interesse de agir da Apelada,
pois, não houve esbulho possessório contra o seu maquinário.
Pede o provimento do recurso para reformar a sentença de 1º Grau e julgar extinto o processo sem exame do mérito.
O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 256/263.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela devolução dos autos para julgamento face à inexistência de interesse a tutelar.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.
A questão central deste recurso versa sobre o esbulho possessório cometido pelos Apelantes, os quais sustentam a ação deve ser
extinta sem exame de mérito porque existe carência de ação.
Analisando os autos, entendo que estão presentes os requisitos do pedido possessório em favor da empresa apelada.
O acervo probatório, colacionado com inicial, é suficiente para afastar a tese de carência de ação, pois, ficou impedida de retirar o
seu maquinário do local onde estava prestando serviço para a empresa VALE.
Há um prejuízo para a empresa Apelada, ao suportar indevidamente a retenção de seu maquinário.
No caso em apreço, aplica-se os arts. 560, 561 e562 do CPC, in verbis:
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de
manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para
comparecer à audiência que for designada.
Nos autos, não prospera a tese trazida pelos Apelantes de que a empresa Apelada não teria preenchido os requisitos para o
exame do pedido.
Porém, há de se reconhecer todos os requisitos da inicial, tendo em vista que está conforme o art. 319 do CPC. Vejamos:
Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.
Sobre o assunto, cito jurisprudência do TJMA acolhe a tese da Empresa Agravante, vejamos:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR
DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para o deferimento de liminar em ação de reintegração de
posse, exige-se a prova inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. 2. Na hipótese dos autos, a parte autora da ação
de origem, ora agravada, demonstrou, de forma inequívoca, os requisitos previstos no art. 561 do CPC, razão pela qual a
manutenção da decisão liminar fustigada é medida que se impõe. (...). TJMA. Tribunal Pleno. Número do processo
0801007-82.2016.8.10.0000. Rel.Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Data do julgamento: 06.11.2017.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, inciso a, do CPC, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento ao apelo,
para manter integralmente a sentença recorrida.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes.
Relatora

SEGUNDACÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL n.o41.547/2018 - Balsas.
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Número único: 0003683-26.2014.8.10.0026.
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
ADVOGADOS(AS): RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB MA 10348).
APELADO (A): ADELAR FIEDLER.
ADVOGADO (A): ANFRIZIO DE MORAIS MENEZES FILHO(OAB MA 11148).
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

EMENTA
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NÃO
CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO, CONFORME O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I - A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não põe fim ao processo, extinguindo-o, razão pela qual o
recurso cabível é o Agravo de Instrumento.
II - Apretensão do recorrente é inadmissível, uma vez que não cabe apelação cível contra a decisão do juiz de base que rejeita a
impugnação e determinada a liquidação do feito pela Contadoria Judicial, não se podendo falar em inexistência de erro grosseiro e
ocorrência de dúvida objetiva.
II - Recurso não conhecido, conforme o parecer do Ministério Público.

DECISÃO
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRASIL S/Aem face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de
Direito da 1aVara da Comarca de Balsas, nos autos da do cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Colhe-se dos autos que o Apelado ajuizou cumprimento de sentença visando receber depósitos do Plano Verão de 1989, tendo
como base o título oriundo da ação civil pública, cuja autor é o IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, porém, foi
impugnado pelo Banco do Brasil S/A.
O juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando improcedente a impugnação aforada.
O Apelante levanta a preliminar de cancelamento de distribuição, uma vez que a parte apelada deixou de recolher as custas
processuais.
Alega a ocorrência de carência de ação pela ilegitimidade de parte, não podendo o Apelado ser beneficiado por sentença proferida
em outro Estado, possuindo eficácia territorial limitada, conforme os termos do art. 16 da Lei n. 7.347/1985.
Diz que o Juízo a quo é incompetente, tendo em vista a eficácia territorial da coisa julgada coletiva.
No mérito, afirma que a sentença é genérica por não indicar os beneficiários, sendo que o Apelado nela não consta, bem como não
previu a incidência de juros remuneratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês capitalizados.
Diz que a apelação deve ser recebida no duplo efeito e que o termo a quo é a data da citação na liquidação de sentença para a
incidência de juros.
Sustenta que não há previsão de incidência dos expurgos inflacionários que ocorreram depois dos períodos correspondentes aos
Planos Collor I e II. É impossível a aplicação da tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Conclui que o valor devido é o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês a contar da citação da ação principal.
Deve ser aplicado o Resp. 1.438.263 - SP, que suspendeu os processos em trâmite.
Questiona os honorários de sucumbência no cumprimento de sentença.
Pede o provimento do recurso para acolher as preliminares e, se outro for o entendimento, requer a reforma da sentença de 1º
Grau.
O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 292/339.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do apelo.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Reanalisando os requisitos de admissibilidade recursal, vejo que padece o apelo de cabimento.
Isso porque, compulsando os autos, verifico que a decisão objeto deste recurso julgou a impugnação ao cumprimento de sentença,
execução de título judicial, não pondo termo ao processo, ou seja, finaliza a execução com a extinção do feito.
No caso em apreço, o MM. Juiz a quo proferiu decisão rejeitando a impugnação e determinando a continuidade da execução.
Quando a decisão não põe termo ao processo, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento.
Vejamos o que dizem os arts. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(?)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Como se vê, a pretensão do recorrente é inadmissível, uma vez que não cabe recurso de apelação da decisão que rejeita a
impugnação, mas, sim agravo de instrumento, não se podendo falar que houve inexistiu erro grosseiro ou dúvida objetiva, a
justificar a fungibilidade recursal.
Ante o exposto, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, III, ambos do CPC, por ser comprovadamente
inadmissível.
Oficie-se o douto Juízo a quo, enviando-lhe cópia desta decisão.
Intimem-se. Publique-se.

São Luís, 30 de agosto de 2019.
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Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0002792-26.2015.8.10.0040 Protocolo Nº: 0425762018

APELANTE: EDNA FRANCELINA SACRAMENTO RAMOS,
ADVOGADO(A): MIGUEL ANGELO RUSCHEL NETO (MA11077)
APELADO: CITODIAGNÓSTICOS LABORATÓRIOS DE CITOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME,
ADVOGADO(A): EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO (MA8875)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz/MA, que nos autos da Ação
Declaratória de Indenização por Danos Morais julgou improcedente o pedido autoral, condenando a parte requerente ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa.
Em suas razões recursais, a Apelante aduz que o dano moral está ínsito no agravo sofrido pela mesma, em virtude da situação de ter que expor obrigatoriamente
em sua integridade sua vida pessoal, e de ter causado danos psicológicos imediatos no recebimento do exame. Afirma que o erro de digitação assumido pela
requerida causou inúmeros constrangimentos e um forte abalo emocional.
Por esse motivo, pugna pela reforma da sentença para que o Apelado seja condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
Contrarrazões presentes das fls. 86/96.
A Douta Procuradoria Geral da Justiça, por meio do parecer da Dra. Clodenilza Ribeiro Ferreira, não opinou no feito.
É o relatório. DECIDO valendo-me da faculdade conferida pela Súmula 568 do STJ.
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.
Depreende-se dos autos que a parte requerente recebeu resultado de um hemograma realizado em material colhido de sua filha, e que ao compulsar o exame
verificou que se tratava de leucemia, em virtude da contagem de leucócitos, 58.000/mm³, o que a deixou abalada, entrando em desespero. Por esse motivo,
pugna pelo provimento recursal para que seja dada a indenização por danos morais.
Pois bem. Sabe-se que anatureza jurídica da indenização por dano moral é ressarcitória, mas também punitiva e educativa.Tem a importância não apenas de
minimizar a ofensa causada, bem como constituir sanção imposta ao ofensor, para que este redobre seus cuidados e não atinja a integridade da reserva moral
do consumidor.
No caso em questão, por mais que a parte apelante tenha experimentado um susto ao olhar o elevado número deleucócitos de sua filha, em nenhum momento
lhe foi dado diagnóstico de leucemia. Como a própria autora afirma na inicial, o tempo entre a realização de um exame e outro foi de um pouco mais de 20 dias, e
que o novo resultado apresentou parâmetro dentro da normalidade, qual seja 6.800 (seis mil e oitocentos) mm³. Por conseguinte, documentos presentes nas fls.
43/44,disponibilizados pelo laboratório, demonstram que o equívocoobtido no exame foi mero erro de digitação.
Assim, inexiste dano moral indenizável se a angústia e sofrimento vivenciados surgiram da precipitação da própria apelante, que após conhecer de resultado de
exame de sangue com número de leucócitos errados, concluiu, por conta própria, que sua filhatinha adquirido doença que só poderia ter sido diagnosticada por
médico especializado e após realização de outros exames complementares. Vale ressaltar que os documentos juntados aos autos pela autora não possuem viés
de comprovar os transtornos supostamente sofridos.
Nesse sentido:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RESULTADO DE EXAME FALSO-POSITIVO DE
DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA (SÍFILIS). NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
IMPROVIMENTO. 1. O primeiro resultado positivo de exame laboratorial de &quot;V.D.R.L - Veneral Disease Research&quot; não significa, necessariamente,
que o paciente esteja com alguma enfermidade, visto que sua conclusão pode ser influenciada tanto por uma infecção antiga, quanto por diversos fatores
externos e internos. Para um diagnóstico preciso, faz-se imprescindível a adoção de outras metodologias adicionais que, ao final, possam ser submetidas à
apreciação de um médico, a quem incumbe proferir um diagnóstico definitivo sobre o quadro do paciente. 2. In casu, não se mostra plausível que, em vista do
resultado de um primeiro exame que consignou um falso-positivo, se pudesse, de pronto, concluir pelo errôneo diagnóstico de doença infectocontagiosa (sífilis),
máxime porque o laudo entregue à paciente cumpriu com o dever legal de informar, expressamente, a necessidade de realização de coleta de nova amostra para
confirmação do resultado preliminar. Assim sendo, não demonstrado o cometimento de ato ilícito pela laboratório apelado, inexistem danos morais a serem
indenizados. 3. Apelação cível improvida. (ApCiv 0579572016, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
16/03/2017 , DJe 23/03/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU COISA JULGADA. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM
EXAME QUE APONTAVA ANEMIA FALCIFORME. NOVO EXAME REALIZADO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
DANO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C. CÍVEL - AC - 1509362-2 Reserva - Rel: LUCIANO
CAMPOS DE ALBUQUERQUE - Unânime - J. 29.11.2016) (TJ-PR-APL: 15093622 PR 1509362-2 (Acórdão), Relator: LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE,
Data de Julgamento: 29/11/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1960 31/01/2017)
Ante o exposto, nego provimento ao apelo, devendo a sentença de base ser mantida em todos os seus termos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luis, 27 de Agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000334-85.2012.8.10.0090 Protocolo Nº: 0506852017

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA,
ADVOGADO(A): DIOGO DINIZ RIBEIRO CABRAL (MA9355)
APELADO: JOSÉ LISBOA DE SOUSA,
ADVOGADO(A): JOSE DO ROSARIO COSTA FRAZAO (MA6569)
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Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Únicada
Comarca de Humbertode Camposque, nos autos da Ação de Reintegração de Posse,julgouparcialmente procedente o pedido inicial, determinando que seja
oficiado o ITERMA para que realize o cadastramento das famílias sem terra nas áreas pertencentes ao Estado do Maranhão, que já estão ocupadas a mais de
um século pelas famílias que hoje ocupam o povoado Baixa Funda. Contudo, não acolheu o pedido possessório.
É o breve relatório.
Sem mais digressões sobre o caso, verifico que a presente Apelação não deve ser conhecida. Explico.
O Apelante, Francisco das Chagas de Sousa, interpôs recurso de apelação em fevereiro de 2014 (fls. 81/84), pugnando pela reforma da sentença para que seja
julgado procedente o pedido possessório.
No entanto, às fls. 88 consta certidão informando que o Sr. José Lisboa de Sousa e Sr. Francisco das Chagas de Sousa já haviam falecido.
As fls. 95/96, em parecer ministerial, foi requerido que o feito fosse convertido em diligência, para habilitação dos sucessores, nos termos do art. 687 do Código
de Processo Civil.
Acolhido o pleito ministerial por esta Relatoria, foi determinada a intimação dos advogados das partes Apelante e Apelada para se manifestarem acerca da
certidão de fls. 88, com a consequente habilitação dos herdeiros nos autos. Contudo, às fls. 99, restou certificado que os patronos das partes foram devidamente
intimados, mas não houve qualquer manifestação.
Como se sabe, embora o Código Civil diga ser imediata a transferência dos direitos e obrigações do falecido aos seus herdeiros e sucessores (art. 1.784), no
plano processual é necessária a habilitação, bem como a regularização da representação por parte do causídico, dado que com a morte cessa o mandato
outorgado ao advogado (art. 682, II, do CC).
Assim, cumprida a diligência que determina o §2º do art. 76 do CPC e não superado o vício, não comporta conhecimento a insurgência ante a ausência do
pressuposto recursal atinente a capacidade processual, uma vez que as partes litigantes faleceram e não houve a habilitação de herdeiros nos autos.
Por pertinência, transcrevo o referido artigo:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que
seja sanado o vício.
(...)
§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.
(grifei)
A propósito, a jusrisprudência da Corte Superior assim determina:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DO
PROCESSO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. NEGATIVA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A ausência de manifestação da parte autora e de habilitação dos herdeiros, mesmo após a intimação por edital, inviabiliza a continuidade do feito
ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando, assim, a extinção do processo sem resolução de
mérito.2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1109455/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)
Ante o exposto, e de acordo com parecer ministerial, não conheço e do Apelo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800046-97.2019.8.10.0110 – PJE.
APELANTE: JOANA BATISTA CORREA.
ADVOGADO: LUCIANA MACEDO GUTERRES (OAB MA7626-A).
APELADO: BANCO CETELEM S.A.
ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA (OAB RJ153999-A).
RELATORA: DESª. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DECISÃO
Como bem observado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID 4320659), tendo em vista a interposição do Recurso Especial nº
13.978/20191 no IRDR nº 53.983/2016, e a presença, nesse Apelo, de controvérsia contida nos temas do mencionado incidente2,
determino o sobrestamento do presente feito, nos moldes do art. 987, § 1º, CPC3.
Encaminhem-se os autos a Coordenadoria das Câmaras Cíveis Isoladas para a adoção das medidas pertinentes.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.
Desª. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes

Relatora
1. Interposto pelo Banco do Brasil S/A, em 29/04/2019 – conforme informações extraídas do sistema NUGEP (consulta realizada
em 30/08/2019, às 09:56).
2. Temas do IRDR 53.89/2016: I. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o contrato, a
planilha, o extrato bancário e custear a perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de que ora se
cuida? II. É necessária a utilização de procuração pública ou escritura pública e quais são os requisitos para contratação de
empréstimos consignados por pessoas analfabetas? III. É cabível condenação em repetição de indébito? IV. Pode haver
contratação de empréstimos rotativos ou indeterminados mediante cartão de crédito?
3. Art. 987, CPC. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1º O recurso
tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800639-05.2018.8.10.0000 – PJE.
AGRAVANTE: KIRTON SEGUROS S/A.
ADVOGADO: SAMUEL GOUVEIA RODRIGUES (OAB PE3051300A).
AGRAVADO: ARILENE PAIXÃO DA COSTA.
ADVOGADO: JANIO MARIO MARTINS PINTO (OAB MA9170000A).
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. SEM INTERESSE MINISTERIAL.
I. A questão principal diz respeito a suposta ausência de intimação da Empresa Agravante para cumprir obrigação em cumprimento
de sentença.
II. No caso em apreço, a Recorrente compareceu espontaneamente em Juízo e informou o adimplemento parcial da obrigação, e
desse modo não pode alegar posteriormente a eventual nulidade da intimação, a teor do 239, § 1º do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. De acordo com parecer ministerial.

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca da Capital, na ação ordinária nº. 033928-03.2011.8.10.0001.
Em resumo, a demanda está em fase de cumprimento de sentença e a Empresa Recorrente ajuizou impugnação em juízo a quo.
A referida decisão (ID 1544406) julgou improcedente essa impugnação e condenou a Agravante ao pagamento de R$ 10.203,45
(dez mil, duzentos e três reais e quarenta e cinco centavos).
Inconformada, a Kirton Seguros S/A agravou (ID 1544379), alegando que não foi intimada sobre o cumprimento de sentença e
sustentando que houve excesso de execução.
Com isso, pugna pela reforma do “decisum”.
Acostou documentos (IDs 1544384/ 1544417).
Apesar de devidamente intimada (ID 3182555), a Sra. Arilene Paixão Costa não apresentou contrarrazões.
Remetido a Procuradoria Geral de Justiça, essa não demonstrou interesse no feito (ID 3906907).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.
A questão principal diz respeito a suposta ausência de intimação da Empresa Agravante para cumprir obrigação em cumprimento
de sentença.
Analisando os autos, verifica-se que o Recorrente compareceu espontaneamente em juízo (em 30/03/2017, ID 2544401) e
informou o adimplemento da obrigação no valor de R$ 32.949,28 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e
oito centavos).
O valor foi levantado pela Agravada, que a posterior, requereu a execução do importe de R$ 10.203,45 (dez mil duzentos e três
reais e quarenta e cinco centavos), relativos a diferença entre o que foi pedido na exordial de cumprimento de sentença e o valor
espontaneamente cumprido.
Somente quando o juízo determinou a execução dessas diferenças1 (R$ 10.203,45), é que a Agravante sustentou a tese da não
intimação, apresentando impugnação no juízo de base (em 11/07/2017, ID 1544405), e o presente recurso (em 01/02/2018, ID
1544379).
Ocorre que a Agravante compareceu espontaneamente em Juízo, e de acordo com o art. 239 § 1ª do Código de Processo Civil
esse ato processual supre eventual falta ou nulidade da intimação. Vejamos:
Art. 239, Código de Processo Civil. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as
hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou
do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de
embargos à execução.
Assim, eventual excesso de execução deveria ser arguido na primeira oportunidade possível, ou seja, quando informou o
adimplemento parcial da obrigação em 30/03/2017 – ID 2544401.
Logo, houve preclusão consumativa, o que impossibilita a alegada nulidade da intimação.
Aliás, esse entendimento é preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça, eis o precedente:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.338 – DF (2018/0022142-7). PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
DECISÃO (…) Cinge-se a controvérsia em definir se, no caso, o comparecimento espontâneo, ainda que o advogado que
compareça tenha procuração apenas para o foro em geral, supre a falta de citação. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos
autos supre a ausência ou a nulidade da citação. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA PRÁTICA DE
ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS. DEFESA DEDUZIDA EM
VÁRIAS PETIÇÕES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. Inexiste omissão se a matéria mencionada no recurso foi debatida
pelo Tribunal de origem. 2. O comparecimento do advogado da parte em juízo, apresentando ampla defesa ao longo da execução,
em várias petições protocolizadas desde 2003, sendo que a última petição, de 12.9.2012, foi recebida como exceção de pré-
executividade, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1º, do CPC/1973. Precedentes do STJ. 3. Não se exige procuração com
poderes especiais (art. 215 do CPC/1973) nesses casos, porque a citação não é feita na pessoa do advogado. Aliás, não houve
sequer citação, mas suprimento desse ato processual pelo comparecimento espontâneo da parte em juízo, por intermédio do seu
procurador constituído (art. 214, § 1º, do CPC/1973).(STJ – REsp: 1721338 DF 2018/0022142-7, Relat. Min. Marco Aurélio Belizze,
julgado em 28/02/2018).
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E como as razões de decidir estão em conformidade com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atrai-se o julgamento
monocrático, previsto no art. 932 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão em seus integrais fundamentos.
Publique-se. Intimem-se.

São Luís, 02 de setembro de 2019.
Desª Maria das Graças de Castro Duarte Mendes

Relatora
1. R$ 10.203,45 (dez mil duzentos e três reais e quarenta e cinco centavos).

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804228-68.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA.
ADVOGADO (A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB MA 9.348-A).
AGRAVADO (A): FRANCISCA PEREIRA DA COSTA.
ADVOGADO (A): SEBASTIÃO MOREIRA MARANHÃO JUNIOR (OAB MA 11656).
RELATORA: DESª. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Não cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95,
vigorando o princípio da irrecorribilidade imediata, conforme já decidiu o STF.
II. Agravo de instrumento não conhecido.

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em
face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Bacabal, nos autos do Processo n.
08010908620178100025, ajuizado por FRANCISCA PEREIRA DA COSTA.
A referida decisão concedeu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos das parcelas mensais
decorrentes do contrato de empréstimo questionado na inicial, incidente em seu benefício previdenciário, no prazo de três dias, sob
pena de multa do décuplo do valor descontado, até o limite de R$ 10.000,00.
Nas razões do recurso, o agravante alega que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo e que o valor da multa é
excessivo, ofendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma
da decisão agravada.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.
A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, verifica-se que a decisão agravada foi proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Bacabal.
Sucede que não cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n.
9.099/95, vigorando o princípio da irrecorribilidade imediata, conforme já decidiu o STF. Eis o precedente.
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE
SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO
DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de
segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está
voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a
regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária
do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há
afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas
quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148
DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368,
2009, p. 310-314)
Diante do exposto, não conheço o presente agravo de instrumento.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 02de setembrode 2019.

Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804353-70.2018.8.10.0000
Agravante: Estado do Maranhão.
Procurador: Francisco Stênio de Oliveira Neto.
Agravado: Município de Caxias.
Advogado: Adenilson Dias de Souza OAB/MA 11.009.
Litisconsorte: E. F. Pesquisas e Projetos Ltda.
Advogado: não constituído nos autos.
Relatora: Desa. Nelma Celeste Souza Silva Costa.

Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado do Maranhão em face de decisão interlocutória proferida pela Juiz de Direito da
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1ª Vara da Comarca de Caxias que no bojo do Processo n° 0801874-17.2018.8.10.0029 deferiu a liminar pleiteada, suspendendo os efeitos da decisão cautelar
proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão no bojo do Processo Administrativo n° 5.274/2018.
É o Relatório. Decido.
Verifico que o magistrado de base já prolatou sentença. Assim, entendo que o vertente recurso resta prejudicado.
Filio-me a corrente doutrinária que entende que o critério da cognição exauriente da sentença prevalece sobre o critério da hierarquia incidente no recurso de
Agravo de Instrumento.
Transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
STJ. AgRg no REsp 476.306/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.10.2005, DJ 07.11.2005 p. 86.
Ante o exposto, nego seguimento ao Agravo de Instrumento vez que manifestamente prejudicado.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

Desa. Nelma Celeste Silva Souza Costa
Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804899-91.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: CARLOS SANTANA LOPES
AGRAVADO: ANDRÉA BATISTA SILVA E OUTROS
ADVOGADO: ALINE LIMA OLIVEIRA(OAB MA 11.492), ANNA TEREZA DE AQUINO SIQUEIRA (OAB MA 11.495)
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
.AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO. TESE JURÍDICA ADOTADA PARA CASOS IDÊNTICOS EM RAZÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA N. 18.193/2018. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INTERESSE MINISTERIAL.
I. Colhe-se dos autos que a parte apelada promoveu o referido cumprimento de sentença visando o recebimento dos créditos
oriundos da Ação Coletiva 14.440/2000, ajuizada peloSINPROESEMMA.
II. O Estado do Maranhão alega a ausência de trânsito em julgado do título executivo, em razão da não intimação do Ministério
Público na Ação Coletiva, sua inconstitucionalidade e consequente inexigibilidade, bem como a necessidade de limitação temporal
no período de novembro de 1995 a maio de 2003.
III. A matéira foi submetida a apreciação desta Corte por meio do Incidente de Assunção de Competência n. 18.193/2018, em que,
afastada as teses de ausência do trânsito em julgado e de inconstitucionalidade, foram estabelecidos os termos inicial e final para
a cobranças das diferenças remuneratórias devidas aos servidores em decorrência do título judicial formado na Ação Coletiva n°
14.440/2000.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer o excesso de excussão e determinar que os cálculos contemplem
como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei 7.072/98 e como termo final a edição da Lei 8.186/2004, em conformidade
com a tese fixada no IAC n. 18.193/2018.

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado pelo Estado do Maranhão contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda
Pública da Capital, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 12820-10.2014.8.10.0001, ajuizado por ANDRÉA
BATISTA SILVA E OUTROS.
Colhe-se dos autos que os agravados promoveram ação de execução de sentença proferida no Processo nº 14440/2000, que
condenou o Estado do Maranhão a reajustar a Tabela de Vencimento do Grupo Operacional do Magistério Estadual de 1º e 2º
graus, a partir de fevereiro de 1998, com a implementação de interstícios de 5% (cinco por cento).
Após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial, o Estado do Maranhão apresentou impugnação, que foi julgada
improvida.
Inconformado, interpôs o presente Agravo de Instrumento alegando, preliminarmente, a ausência de trânsito em julgado, em razão
da necessidade de intimação do Ministério Público.
No mérito, sustenta a inconstitucionalidade da coisa julgada e consequente inexigibilidade do título judicial.
Com isso, requer o conhecimento e provimento do agravo.
Em razão da ausência de pedido de efeito suspensivo, foi proferido despacho que determinou a intimação dos agravados para
apresentar contrarrazões (ID 3771620).
Em contrarrazões (ID 4007687), os agravados pugnaram pela manutenção da decisão.
Remetido a Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar em razão da ausência de interesse ministerial (ID 4074224).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve o recurso ser conhecido.
Conforme relatado, a parte autora, ora agravada, promoveu a execução individual da sentença proferida nos autos da Ação
Coletiva n° 14.440/2000, ajuizada pelo SINPROESEMMA, cujo dispositivo encontra-se vazado nos seguintes termos:
Diante do exposto, flagrante a inconstitucionalidade na edição da Lei 7.072/98, por expressa desobediência ao preconizado nos
artigos 5° XXXVI, 7° VI e ainda art. 37 XV, da Constituição Federal de 1988, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados
na petição inicial dos autores, condenando o Estado do Maranhão a reajustar a tabela de vencimentos do Grupo Operacional do
Magistério estadual de 1° e 2° Graus do Estado do Maranhão, a partir de fevereiro de 1998, para os mesmos critérios de
escalonamento cumulativo de níveis de vencimentos das referências imposto pelos arts. 54 a 57 do Estatuto do Magistério
Estadual, ou seja, a implementação de 5% (cinco por cento) entreas referênciasdas classes, a partir da referência I,
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acumulativamente, e ainda a pagar as diferenças dos vencimentos, mês a mês, a cada um dos servidores da carreira do
magistério de 1° e 2° graus estabelecidos na Lei 6.110/94, na remuneração dos cargos, nas mensalidades vencidas e vincendas
dos requerentes, bem como o pagamento retroativo do montante da diferença desses interstícios devidos aos autores,
obedecendo-se à tabela prevista no Estatuto do Magistério, calculados mês a mês sobre os vencimentos e vantagens ou proventos
dos requerentes, a partir de 01/11/1995, tendo em vista a prescrição anterior a esta data.
OJuízo de primeito grau julgou improcedente a impugnação e homologou os cálculos de fls. 361/393 da Contadoria Judicial.
Incoformado, o Estado do Maranhão alega a ausência de trânsito em julgado do título executivo, em razão da não intimação do
Ministério Público na Ação Coletiva, sua inconstitucionalidade e consequente inexigibilidade, bem como a necessidade de limitação
temporal no período de novembro de 1995 a maio de 2003.
A matéria foi submetida a apreciação desta Corte por meio do Incidente de Assunção de Competência n. 18.193/2018, em que,
afastada as teses de ausência do trânsito em julgado e de inconstitucionalidade do título e foram estabelecidos os termos inicial e
final para a cobranças das diferenças remuneratórias devidas aos servidores em decorrência da sentença proferida na Ação
Coletiva n° 14.440/2000.
Eis a tese firmada no IAC n. 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Velten:
A data de início dos efeitos financeiros da Lei Estadual n° 7.072/98 é o marco inicial para a cobrança de diferenças remuneratórias
devidas aos servidores públicos do Grupo Operacional Magistério de 1° e 2° graus em razão da Ação Coletiva n° 14.440/2000. Já
o termo final dessas diferenças remuneratórias coincide com a edição da Lei 8.186/2004, que veio dar cumprimento efetivo à Lei
7.885/2003, pois, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, a sentença produz coisa julgada rebus sic stantibus,
preservando os seus efeitos enquanto não houver modificação dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram suporte à decisão
judicial transitada em julgado.
(IAC nº 18.193/2018, Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, Tribunal Pleno, Publicado em 23.05.2019).
Por sua vez, a Apelação Cível n. 53.236/2017, recurso paradigma para apreciação do referido IAC, foi julgada da seguinte forma:
APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO. TESE JURÍDICA ADOTADA PARA CASOS IDÊNTICOS EM RAZÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. 1. Em sede de embargos à execução opostos pela Fazenda Pública, somente é inexigível o título quando a
sentença se fundar em aplicação ou interpretação de diploma normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição
Federal. 2. Não há óbice à declaração de inconstitucionalidade de uma lei por ofensa ao princípio da isonomia. 3. Havendo
relevante questão de direito com grande repercussão social, e diante da necessidade de prevenir divergências entre câmaras
deste tribunal, faz-se necessária a afetação do caso ao plenário, de sorte a definir tese jurídica a ser aplicada a casos idênticos, na
forma do §3° do art. 947 do CPC. 3. Proposta de tese jurídica: "A data de início dos efeitos financeiros da Lei Estadual n° 7.072/98
é o marco inicial para a cobrança de diferenças remuneratórias devidas aos servidores públicos do Grupo Operacional Magistério
de 1° e 2° graus em razão da Ação Coletiva n° 14.440/2000. Já o termo final dessas diferenças remuneratórias coincide com a
edição da Lei 8.186/2004, que veio dar cumprimento efetivo à Lei 7.885/2003, pois, em se tratando de relação jurídica de trato
continuado, a sentença produz coisa julgada rebus sic stantibus, preservando os seus efeitos enquanto não houver modificação
dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram suporte à decisão judicial transitada em julgado".4. Aplicando a tese ao caso em
julgamento, deve o Apelo ser conhecido e parcialmente provido para o fim de reconhecer o alegado excesso de execução, fixando-
se os termos inicial e final em conformidade com a tese adotada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. (IAC
no(a) ApCiv 053236/2017, Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em
08/05/2019 , DJe 23/05/2019)
Portanto, deve ser reconhecido o excesso de execução, fixando-se os termos inicial e final para o cálculo da execução, em
conformidade com a tese firmada no IAC n. 18.193/2018.
Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao agravo, para o fim de, reconhecendo o excesso de execução, determinar
que os cálculos contemplem os seguintes termos inicial e final: (i) termo inicial: data de entrada em vigor da Lei 7.072/98; (ii) termo
final: edição da Lei 8.186/2004, que veio dar cumprimento à Lei 7.885/2003(art. 932, V, “c”, do CPC/151).
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
Relatora

1Art. 932. Incumbe ao relator:
...
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 0806014-50.2019.8.10.0000.
AGRAVANTE: INSS.
PROCURADOR(A) (S): ALESSANDRA MARCIA FURLANETO FREIRE(OAB).
AGRAVADO (A): ANTÔNIA LÚCIA SILVA DIAS.
ADVOGADO: FÁBIO SILVA(OAB MA 16480).
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal ou efeito suspensivo, interposto peloINSSem face da decisão da
MM. Juiz de Direito da Fazenda Públicada Comarca de Imperatriz, que, nos autos da ação de concessão de benefício
previdenciário de auxilio acidente, deferiu o pedido de liminar, determinando o restabelecimentodo citado benefício.
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Em síntese, relata que a Agravadaajuizou a ação previdência para restabelecer o benefício acidentário NB 6158467620, cessado
em 10.05.2018.
Afirma que não é possível o restabelecimento, tendo em vista a ausência de perícia médica para constatar a existência ou não da
incapacidade, com possível dano irreparável ao Erário.
Diz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal ou efeito suspensivo, tendo em vista,
principalmente, a irreversibilidade do provimento antecipatório.
Assevera que está presente também o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, posto que os valores
eventualmente pagos não voltarão aos cofres da União.
Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivoou tutela recursal, para se suspender a decisão de 1oGrau, no mérito, o
provimento do recurso.
Distribuídos, vieram-me conclusos.
É o relatório. Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.
Analisando os autos, entendo que os argumentos da Agravante para a concessão do efeito ativo ou tutela recursal devem
prosperar, uma vez que o restabelecimento do benefício de auxilio acidente depende de exame pericial.
Vislumbra no momento a presença do periculum in mora, tendo em vista que ao ser pago o benefício, a parte Agravada não terá
condições de devolver aos cofres públicos, caso seu pedido de mérito não seja acolhido.
O pedido de liminar é para o restabelecimento de benefício previdenciário, porém, necessariamente é exigido que a parte seja
submetida periodicamente à perícia médica, principalmente quando de sua renovação.
Ressalto que, pelo menos até o julgamento final deste Agravo,a decisão de 1oGrau deve ser suspensa, posto que presenteo
fumus boni juris, porque ocorrerá graverisco da Agravada estar recebendo umbenefício sem os requisitos da legislação específica.
Neste sentido, somente com o julgamento meritóriodeste recurso é que se permitirá o esgotamento de todas as questões trazidas,
principalmente o argumento o argumento de necessidade de perícia para o restabelecimento da prestação previdenciária, havendo
um provimento seguro em relação ao que foi decidido pelo Juiz de 1o Grau.
Portanto, vejo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal ou do efeito suspensivo, uma vez que se
enquadram perfeitamente nos arts. 1019, inciso I, e 300 do CPC.
Ante ao exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o Juízo do feito para ciência desta decisão.
Intime-se o Agravado a fim de que oferte, se quiser, no prazo legal de 15 (quinze) dias, suas contrarrazões, conforme art. 1.019,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 02de setembrode 2019.
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes

Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0806895-24.2019.8.10.0001
APELANTE:ANAÍDES RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO: CARLOS THADEU DINIZ OLIVEIRA (OAB MA 11507)
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: LUCIANA CARDOSO MAIA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE
DO VENCIMENTO-BASE. ART. 32 DA LEI ESTADUAL N. 9.860/2013. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DAS TESES
FIXADAS PELO STF E STJ. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO-BASE ACIMA DO PISO NACIONAL. APELO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
I. Conforme precedente do Plenário deste Tribunal de Justiça, éinconstitucional o art. 32 da Lei Estadual n. 9.860/2013, que
confere aos professores da educação básica um reajuste no mesmo percentual em que reajustado o piso nacional.
II. Segundo tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, opiso nacional instituído pela Lei Federal n. 11.738/08 não é um
percentual de reajuste, mas um valor mínimo para o vencimento-base dos professores da educação básica.
III. Ovencimento-base do apelante, que tem jornada de 20 (vinte) horas semanais, é proporcionalmente acima do piso nacional
estabelecido para os professores com jornada de 40 (quarenta) horas, não sendo devido o reajuste pretendido.
IV. Recurso de apelação conhecido e não provido de acordo com o parecer ministerial.

DECISÃO
Trata-se de Apelação Cívelinterpostapor ANAÍDES RODRIGUES FERREIRA,em face da sentençaproferida pelo Juízo de Direito
da7ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís,nosautos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, ajuizada
em desfavor do ESTADO DO MARANHÃO.
Na origem (ID 3847115), a ora apelante requereu que o Estado do Maranhão seja obrigado a conceder o mesmo percentual de
reajuste do piso nacional do magistério, no total de 25,81% (vinte e cinco vírgula oitenta e um por cento), sendo 11,36% (onze
vírgula trinta e seis por cento) relativo ao ano de 2016, 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) ao ano de 2017 e 6,81%
(seis vírgula oitenta e um por cento) ao ano de 2018.
Requereu, ainda, o pagamento das parcelas retroativas e das parcelas a vencer, no total de R$ 11.661,02 (onze mil seiscentos e
sessenta e um reais e dois centavos) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, além de danos morais no valor de R$
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30.000,00 (trinta mil reais).
Afirmou que recebera abaixo do piso de R$ 1.067,82 (mil e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) no ano de 2016, R$
1.149,80 (mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) no ano de 2017 e R$ 1.227,67 (mil, duzentos e vinte e sete reais e
sessenta e sete centavos) no ano de 2018, para a jornada de vinte horas.
Inconformado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos, interpôs o presente apelo (ID 3847146), em que alega a
violação as teses fixadas na ADI 4.167 e no Recurso Especial Repetitivo n. 1.426.210.
Argumenta que, segundo o STF e o STJ, o reajuste pretendido não viola o pacto federativo, o princípio da iniciativa do poder
executivo e o princípio da não vinculação da remuneração.
Assevera que a Lei Estadual n. 9.860/2013, que instituiu o Estatuto do Magistério e criou o Subgrupo Magistério da Educação
Básica, assegura a incidência automática do piso salarial nacional do magistério em toda a carreira, com reflexo imediato sobre as
demais vantagens e gratificações.
Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e jugar procedente os
pedidos iniciais.
Foram apresentadas contrarrazões (ID 3847149), em que o Estado do Maranhão pugna pela manutenção da sentença e pela
condenação em honorários recursais.
A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 4111765).
É o relatório.Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve o recurso de apelação ser conhecido.
A questão controvertida diz respeito ao reajuste pretendido pelo apelante, professor da rede estadual de ensino, no total de
25,81% (vinte e cinco vírgula oitenta e um por cento), sendo 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) relativo ao ano de 2016,
7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) ao ano de 2017 e 6,81% (seis vírgula oitenta e um por cento) ao ano de 2018.
Segundo alega na demanda, os professores estaduais têm direitoaoreajuste no mesmo percentual em que reajustado o piso
nacional, conforme impõe oart. 32 da Lei Estadual n. 9.860/2013, nos seguintes termos:
Art. 32 - O Poder Executivo procederá aos ajustes dos valores do vencimento do Subgrupo Magistério da Educação Básica no mês
de janeiro, no percentual do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério.
Sucede que é inconstitucional a norma que confere aos professores da rede estadual reajuste no mesmo percentual em que
reajustado o piso nacional da educação básica.
Isso porque viola a autonomia dos entes federativos, a vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal e a iniciativa privativa do chefe do executivo de aumentar a remuneração
dos servidores públicos (arts. 18, 37, XIII, e 61, §1º, II, “a”, da CF).
O Plenário desta Egrégia Corte, inclusive, já se manifestou no sentido da inconstitucionalidade do art. 32 da Lei Estadual
9.860/2013.Eis o precedente:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE DE VENCIMENTO. PERCENTUAL DEFINIDO
NOS TERMOS DE LEI FEDERAL. APLICAÇÃO AOS PROFESSORES QUE RECEBEM O PISO NACIONAL. RECEBIMENTO
ACIMA DO PISO. DESNECESSIDADE DE REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL.VINCULAÇÃO DOS REAJUSTES DOS
VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTADUAIS À VARIAÇÃO DO PISO NACIONAL. INDEXAÇÃO INCONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO DO ARTIGOS 18, 37, XIII, E 61, §1º, II, “a”, da CF. 1. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, bem como os critérios para o seu reajustamento anual. 2.
In casu, a impetrante não se desincumbiu do ônus de provar receber abaixo do valor mínimo correspondente ao piso nacional do
magistério. 3. Em verdade, do cotejo entre o piso nacional informado na petição inicial e as fichas financeiras juntadas aos autos,
depreende-se que a impetrante, que tem jornada semanal de 20 horas, percebe, vencimento baseproporcionalmente acima do piso
salarial estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 para os professores com jornada de 40 horas, não prosperando, portanto, a tese de
inobservância do piso salarial nacional da categoria. 4. De igual modo, não prospera a tese no sentido de que os professores, que
já recebem valor superior ao piso nacional, têm direito, com base no art. 32 da Lei Estadual nº 9.860/2013, a um reajuste no
mesmo percentual em que reajustado o piso salarial nacional com base na referida lei federal, tendo em vista que a norma
contraria não só o art. 18 da CF, mas também o art. 61, §1º, II, “a”, da Carta Magna, violando a um só tempo a iniciativa privativa
do chefe do executivo de aumentar a remuneração dos servidores e a autonomia com que se dotou o ente estadual no pacto
federativo. 5. Na mesma linha de raciocínio, o artigo 32 da lei estadual 9.860/2013 viola também o art. 37, XIII, da Constituição
Federal, segundo o qual “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público”. 6. Considerando que a impetrante não demonstrou receber valor inferior ao piso
salarial nacional do magistério público e ainda em função da flagrante inconstitucionalidade do art. 32 da lei estadual 9.860/2013,
inexiste direito líquido e certo ao percentual de reajuste requerido no presente mandamus, e, por consequência, de qualquer
diferença a ser implantada em seus vencimentos, tampouco valores retroativos a serem pagos. 7. Segurança denegada.
Portanto, não merece prosperar a tese de que os professores estaduais da educação básica têm direito, com base no art. 32 da
Lei Estadual n. 9.860/2013, a um reajuste no mesmo percentual em que reajustado o piso nacional.
Além do mais, o piso nacional instituído pela Lei Federal n. 11.738/08 não é um percentual de reajuste, mas um valor mínimo para
o vencimento-base dos professores da educação básica.
Essa foi a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.426.210/RS (tema 911), senão veja-se:
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica
deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não
havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o
que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).
Com efeito, basta ao Estado do Maranhão assegurar o pagamento do vencimento-base em valor superior ao piso nacional, na
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forma dos §§1º e 3º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADI 4.167.Confira-se:
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00
(novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40
(quarenta) horas semanais.
...
§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no
caput deste artigo.
Compulsando os autos, e de acordo com as fichas financeiras em anexo, verifica-se que o vencimento-base da apelante foi de R$
1.637,50 (mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) nos anos de 2016 e 2017.
Por sua vez, o piso foi de R$ 1.067,82 (mil seiscentos e sete reais e oitenta e dois centavos) em 2016, R$ 1.149,80 (mil cento e
quarenta e nove reais e oitenta centavos) em 2017 e R$ 1.227,67 (mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos)
em 2018, para os professores com jornada de vinte horas.
Assim sendo, a apelante, que tinha jornada de 20 (vinte) horas semanais, recebeu proporcionalmente acima do piso salarial,
atendendo ao disposto no §3º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008
Analisando idêntica controvérsia, esta Egrégia Corte manifestou-se no mesmo sentido, “in verbis”:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE DO VENCIMENTO-
BASE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 32 DA LEI ESTADUAL N. 9.860/2013. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA
CORTE. VENCIMENTO-BASE PROPORCIONALMENTE ACIMA DO PISO NACIONAL. REAJUSTE INDEVIDO. APELO
CONHECIDO E IMPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
I. A questão controvertida diz respeito ao reajuste pleiteado pela apelante, professora da educação básica da rede estadual de
ensino, no percentual de 19% (dezenove por cento), sendo 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) referente ao ano de 2016
e 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) ao ano de 2017.
II. Conforme precedente do Plenário deste Tribunal de Justiça, éinconstitucional o art. 32 da Lei Estadual n. 9.860/2013, que
confere aos professores da educação básica um reajuste no mesmo percentual em que reajustado o piso nacional.
III. Segundo tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, opiso nacional instituído pela Lei Federal n. 11.738/08 não é um
percentual de reajuste, mas um valor mínimo para o vencimento-base dos professores da educação básica.
IV. Ovencimento-base da apelante, que tem jornada de 20 (vinte) horas semanais, é proporcionalmente acima do piso nacional
estabelecido para os professores com jornada de 40 (quarenta) horas, não sendo devido o reajuste pretendido.
V. Recurso de apelação conhecido e improvido de acordo com o parecer ministerial.
(ApCiv 0833147-98.2018.8.10.0001, Rel. Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, SEGUNDA CÂMARA
CÍVEL, julgado em 12/03/2019).
Logo, procedeu com acerto o Juízo de primeiro grau, não havendo violação a Lei Federal nº 11.738/2008 nem a tese fixada pelo
STJ no REsp 1.426.210/RS, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
Diante do exposto, e de acordo com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de apelação (art. 932, IV, “b”,
do CPC).
Com fundamento no art. 85, §11º, do CPC/15, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze) por cento
sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade do art. 98, §3º, do mesmo CPC/15.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 02de setembro de 2019.

Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807585-56.2019.8.10.0000 – PJE.

Agravante : Município de Santa Filomena – Câmara Municipal.

Advogados : Luciana Sarney Alves de Araújo Costa (OAB/MA 13.980).

Agravado : Belzarina Sousa Costa; José Moreira Rodrigues; e Maria Ilsa de Oliveira Bandeira.

Advogados : Dennison da Silva Santos (OAB/MA 15.170); e Airon Caleu Santiago Silva (OAB/MA 17.878).

Rel. Substituto : Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto.

D E C I S Ã O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal de Santa Filomena, representada por seu Presidente Niterran Soares d

e Lima, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tuntum/MA, que deferiu em parte o pleito antecipatório

formulado nos autos da ação ordinária 0800406-54.2019.8.10.0135, determinando, ao agravante, a convocação da Câmara Municipal de Santa Filomena do

Maranhão para novas eleições da Mesa Diretora, biênio 2019/2020, na primeira sessão ordinária desimpedida,

devendo ser observados os dispositivos e regras regimentais, especialmente os arts. 7º, 8º, 9º, 10 e 14 do Regimento Interno, sob pena de configurar crime de

desobediência, sem prejuízo de sanções cíveis e administrativas.

O Juízo a quo fundamentou o decisum atacado nos seguintes termos, in litteris:

(…)Esquadrinhando-se os autos, percebe-se que a eleição para a renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Filomena do
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Maranhão deve ser realizada “ na primeira quinzena do mês de dezembro do ano que se encerrar o mandato dos seus membros, e que a

posse será no dia 1º de janeiro do ano subsequente, em sessão solene”, a teor do art. 7º do Regimento Interno (evento id 18233384, p. 4),

enquanto que os arts. 73 e 74 do mesmo diploma legal estabelecem que a sessão legislativa ordinária (calendário anual) compreende o

período de 15 de fevereiro a 15 de julho e 15 de agosto a 15 de dezembro, ocorrendo as sessões ordinárias às sextas-feiras de cada

semana.

Logo, se a eleição para a renovação da Mesa Diretora pode ser realizada até a última sessão deliberativa da sessão legislativa ordinária,

cabendo ao Presidente da Mesa convocar, presidir, abrir, encerrar, suspender e prorrogar as sessões (art. 18, XIV, do RI), afigura-se excesso

de poder (usurpação de competência da Mesa Diretora) a convocação de sessão extraordinária no dia 13 de dezembro de 2018, realizada

por ato próprio da maioria dos vereadores e antes do término da sessão legislativa ordinária, com o desiderato de agendar a eleição da Mesa

Diretora para o dia 15 de dezembro de 2018.

Embora este magistrado reconheça a legitimidade da maioria dos parlamentares para convocação extraordinária da Câmara Municipal (art.

57, §6º, II, da CF; e art. 45 da Lei Orgânica do Município – evento id 18233385, p. 20), a solicitação deve ser apresentada ao Presidente da

Mesa Diretora, a fim de que este promova as diligências previstas no art. 78 do RI, in verbis: 
"Art. 78 – A Câmara poderá ser convocada extraordinariamente pelo Prefeito ou pelo Presidente da Câmara, quando houver matéria de
interesse público relevante e urgente a deliberar.
§1º As sessões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 2 (dois) dias, e nelas não se poderá tratar de matéria
estranha à convocação.
§2º A convocação será levada ao conhecimento dos vereadores pelo Presidente da Câmara, através de comunicação pessoal e escrita, e
ainda de edital afixada no lugar de costume e publicado no órgão oficial do município. Sempre que possível, a convocação far-se-á em
sessão, caso em que será comunicada, por escrito, apenas aos ausentes."

E mais, não obstante assegure a iniciativa da maioria dos vereadores, o próprio art. 45 da Lei Orgânica do Município expressa que as

sessões extraordinárias, durante a sessão legislativa ordinária, serão convocadas pelo Presidente da Câmara ou por solicitação da maioria

absoluta do Vereadores, na forma regimental, evidenciando que a solicitação de convocação extraordinária deve ser apresentada ao

Presidente da Mesa, para fins de deliberação e providências de ordem (notificação, publicação etc), de modo que é inválido edital

lançado sponte propria (por ato próprio) pelos vereadores ,

em flagrante descompasso com as regras regimentais. Em vez de apresentar ou submeter a solicitação de convocação extraordinária à Mesa

(ou plenário), os vereadores Niterran Soares Lima, Claudioney Gomes Subrim, Camila Pereira da Silva, Wanderson de Oliveira Lima e Pedro

Henrique Nogueira Costa optaram por requerer registro de chapa, na sessão do dia 05 de dezembro de 2018, conquanto sequer havia

agendamento de eleições para a Mesa, a teor da ata evento id 20217706.

Nesse sentido:
(…)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – 0802673-50.2018.8.10.0000
(…)

Outrossim, merece registro que o edital hostilizado (evento id 18233275), datado de 13 de dezembro de 2018, convocando os

vereadores para eleição da Mesa Diretora no dia 15 de dezembro de 2018, é posterior às notificações encaminhadas às vereadoras

Carleane de Sousa Ramos, Maria Ilsa de Oliveira Bandeira e Belzarina Sousa Costa, nas quais na data de entrega consta 12 de

dezembro de 2018, indicando arranjo indevido de documentos para dar aparência de legitimidade ao processo eleitoral.

Portanto, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado pelos vereadores requerentes.

Igualmente, a manutenção de Mesa Diretora composta em desconformidade com o Regimento Interno e Lei Orgânica do Município,

com a possível protração da ilegalidade no tempo, combinada à efemeridade do mandato dos cargos da Mesa da Câmara Municipal,

é suficiente para revelar o perigo da demora na prestação judicial. A estabilidade política e social de tão importante órgão público

depende da imediata eliminação dos vícios de legalidade identificados, a fim de permitir o regular desempenho das funções do Poder

Legislativo local.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que inexiste comprovação de mácula a preceito legal que justifique a intervenção do Poder

Judiciário e que a decisão objurgada teria excedido os limites do princípio da separação dos poderes, imiscuindo-se em matéria de estrita competência para

análise e discussão do Poder Legislativo (art. 31 da Constituição Federal).

Sustenta, ainda, a “ ausência de qualquer prova de ilegalidade praticada por ocasião da sessão legislativa na qual ocorreu eleição da Mesa

Diretora da Casa Legislativa recorrente realizada em 15 de dezembro de 2018”.

Argumenta, outrossim, que, em processo similar (Tutela Cautelar Antecedente nº 0800776-67.2018.8.10.0135), o Juízo a quo proferiu

decisão em que restou “ reconhecida a regularidade da convocação de sessão extraordinária para eleições da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa

Filomena do Maranhão, o que vai de encontro à sua manifestação nos autos epigrafados” .

P

ugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam mantidos todos os efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de

Santa Filomena do Maranhão/MA (biênio 2019/2020) realizada em 15 de dezembro de 2018, até o julgamento final dos autos originários; e, no, mérito, requer

seja confirmada a liminar pleiteada, dando provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório. Decido.

É sabido que para atribuir-se o efeito suspensivo à decisão agravada, necessário se faz a presença simultânea dos seguintes requisitos:

relevância dos fundamentos dispensados nas razões recursais e o receio de que a decisão agravada possa resultar lesão grave ou de difícil reparação, conforme

se depreende dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

In casu, em juízo de cognição sumária e sem adentrar no mérito da questão, vislumbro a presença dos referidos pressupostos autorizadores
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do efeito suspensivo ora pretendido.

Inicialmente, quanto à relevância dos fundamentos, constato a sua existência, visto que, conforme alegado, o douto Juízo a quo teria

proferido decisão em processo análogo (Proc. nº 0800776-67.2018.8.10.0135), reconhecendo a regularidade da convocação de sessão extraordinária para

eleições da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Filomena do Maranhão, o que estaria em contrariedade com a decisão ora recorrida.

De igual modo, o periculum in mora

milita em favor da parte recorrente, tendo em vista que o desfazimento da Mesa Diretora, em decorrência da produção imediata dos efeitos da decisão atacada,

tem o condão de gerar instabilidade política no Município.

Dessa forma, entendo como prudente a suspensão dos efeitos do decisum agravado até o exame do mérito do recurso em análise.

Portanto, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao

presente agravo de instrumento, como previsto no art. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Eg. Corte, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO.

URGÊNCIA COMPROVADA. VIOLAÇÃO DA LEI Nº. 9.656/98. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. […].

2. Se os pressupostos exigidos pelo artigo 300 do CPC/2015 encontram-se presentes, deve-se conceder a tutela de urgência.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJMA, AI 0154092016, Rel. Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa, Terceira Câmara Cível, DJe 14/07/2016).

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC-2015, defiro o pedido de atribuição de efeito

suspensivo ao presente recurso.

Intime-se a parte agravada, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 1.019, II), facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária

ao julgamento do recurso.

Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria Geral da Justiça para emissão de parecer, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, III, do CPC.

Publique. Intime-se. Cumpra-se.

São Luís/MA, data do sistema.

Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

RELATOR SUBSTITUTO

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVELNº.0824189-26.2018.8.10.0001
APELANTE:ELZI BARBOSA RIBEIRO.
ADVOGADA:INDIRA REGINA MORAES LIMA SOARES (OAB MA 11.761-A).
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO.
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE
DO VENCIMENTO-BASE. ART. 32 DA LEI ESTADUAL N. 9.860/2013. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DAS TESES
FIXADAS PELO STF E STJ. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO-BASE ACIMA DO PISO NACIONAL. APELO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
I. Conforme precedente do Plenário deste Tribunal de Justiça, éinconstitucional o art. 32 da Lei Estadual Nº.9.860/2013, que
confere aos professores da educação básica um reajuste no mesmo percentual em que reajustado o Piso Nacional.
II. Segundo tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Piso Nacional instituído pela Lei Federal Nº.11.738/08 não é um
percentual de reajuste, mas um valor mínimo para o vencimento-base dos professores da educação básica.
III. Ovencimento-base daApelante, que tem jornada de 20 (vinte) horas semanais, é proporcionalmente acima do Piso Nacional
estabelecido para os professores com jornada de 40 (quarenta) horas, não sendo devido o reajuste pretendido.
IV. Recurso de apelação conhecido e não provido, de acordo com o parecer ministerial.

DECISÃO
Trata-se de apelação cível,interposta por ELZI BARBOSA RIBEIRO,em face da sentençaproferida pelo juízo de direito da 7ªVara
da FazendaPública do Termo Judiciário de São Luís daComarca da ilha de São Luís, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c
cobrançaNº.0824189-26.2018.8.10.0001, promovida em face de oESTADO DO MARANHÃO, ora Apelado.
Na origem (ID 4150919), a ora Apelante requereu que o Estado do Maranhão seja obrigado a conceder o mesmo percentual de
reajuste do piso nacional do magistério, no total de 25,81% (vinte e cinco vírgula oitenta e um por cento), sendo 11,36% (onze
vírgula trinta e seis por cento) relativo ao ano de 2016, 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) ao ano de 2017 e 6,81%
(seis vírgula oitenta e um por cento) ao ano de 2018.
Requereu, ainda, o pagamento das parcelas retroativas e das parcelas a vencer, no total de R$ 11.661,02 (onze mil seiscentos e
sessenta e um reais e dois centavos) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, além de danos morais no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais).
Inconformadacom a sentença que julgou improcedentes os pedidos, interpôs o presente apelo (ID 4150963), em que alega a
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violação as teses fixadas na ADI 4.167 e no Recurso Especial Repetitivo n. 1.426.210.
Argumenta que, segundo o STF e o STJ, o reajuste pretendido não viola o pacto federativo, o princípio da iniciativa do poder
executivo e o princípio da não vinculação da remuneração.
Assevera que a Lei Estadual n. 9.860/2013, que instituiu o Estatuto do Magistério e criou o Subgrupo Magistério da Educação
Básica, assegura a incidência automática do piso salarial nacional do magistério em toda a carreira, com reflexo imediato sobre as
demais vantagens e gratificações.
Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e jugar procedente os
pedidos iniciais.
O Apelado ofereceu contrarrazões (ID 4150968).
A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho, manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento do apelo (ID 4329043).
É o relatório.Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve o recurso de apelação ser conhecido.
A questão controvertida diz respeito ao reajuste pretendido pela Apelante, professorada rede estadual de ensino, no total de
25,81% (vinte e cinco vírgula oitenta e um por cento), sendo 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) relativo ao ano de 2016,
7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) ao ano de 2017 e 6,81% (seis vírgula oitenta e um por cento) ao ano de 2018.
Segundo alega na demanda, os professores estaduais têm direitoaoreajuste no mesmo percentual em que reajustado o piso
nacional, conforme impõe oart. 32 da Lei Estadual n. 9.860/2013, nos seguintes termos:
Art. 32 - O Poder Executivo procederá aos ajustes dos valores do vencimento do Subgrupo Magistério da Educação Básica no mês
de janeiro, no percentual do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério.
Sucede que é inconstitucional a norma que confere aos professores da rede estadual reajuste no mesmo percentual em que
reajustado o piso nacional da educação básica.
Isso porque viola a autonomia dos entes federativos, a vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal e a iniciativa privativa do chefe do executivo de aumentar a remuneração
dos servidores públicos (arts. 18, 37, XIII, e 61, §1º, II, “a”, da CF).
O Plenário desta Egrégia Corte, inclusive, já se manifestou no sentido da inconstitucionalidade do art. 32 da Lei Estadual
9.860/2013.Eis o precedente:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE DE VENCIMENTO. PERCENTUAL DEFINIDO
NOS TERMOS DE LEI FEDERAL. APLICAÇÃO AOS PROFESSORES QUE RECEBEM O PISO NACIONAL. RECEBIMENTO
ACIMA DO PISO. DESNECESSIDADE DE REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL. VINCULAÇÃO DOS REAJUSTES DOS
VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTADUAIS À VARIAÇÃO DO PISO NACIONAL. INDEXAÇÃO INCONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO DO ARTIGOS 18, 37, XIII, E 61, §1º, II, “a”, da CF. 1. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, bem como os critérios para o seu reajustamento anual. 2.
In casu, a impetrante não se desincumbiu do ônus de provar receber abaixo do valor mínimo correspondente ao piso nacional do
magistério. 3. Em verdade, do cotejo entre o piso nacional informado na petição inicial e as fichas financeiras juntadas aos autos,
depreende-se que a impetrante, que tem jornada semanal de 20 horas, percebe, vencimento baseproporcionalmente acima do piso
salarial estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 para os professores com jornada de 40 horas, não prosperando, portanto, a tese de
inobservância do piso salarial nacional da categoria. 4. De igual modo, não prospera a tese no sentido de que os professores, que
já recebem valor superior ao piso nacional, têm direito, com base no art. 32 da Lei Estadual nº 9.860/2013, a um reajuste no
mesmo percentual em que reajustado o piso salarial nacional com base na referida lei federal, tendo em vista que a norma
contraria não só o art. 18 da CF, mas também o art. 61, §1º, II, “a”, da Carta Magna, violando a um só tempo a iniciativa privativa
do chefe do executivo de aumentar a remuneração dos servidores e a autonomia com que se dotou o ente estadual no pacto
federativo. 5. Na mesma linha de raciocínio, o artigo 32 da lei estadual 9.860/2013 viola também o art. 37, XIII, da Constituição
Federal, segundo o qual “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público”. 6. Considerando que a impetrante não demonstrou receber valor inferior ao piso
salarial nacional do magistério público e ainda em função da flagrante inconstitucionalidade do art. 32 da lei estadual 9.860/2013,
inexiste direito líquido e certo ao percentual de reajuste requerido no presente mandamus, e, por consequência, de qualquer
diferença a ser implantada em seus vencimentos, tampouco valores retroativos a serem pagos. 7. Segurança denegada.
Portanto, não merece prosperar a tese de que os professores estaduais da educação básica têm direito, com base no art. 32 da
Lei Estadual n. 9.860/2013, a um reajuste no mesmo percentual em que reajustado o piso nacional.
Além do mais, o piso nacional instituído pela Lei Federal n. 11.738/08 não é um percentual de reajuste, mas um valor mínimo para
o vencimento-base dos professores da educação básica.
Essa foi a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.426.210/RS (tema 911), senão veja-se:
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica
deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não
havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o
que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).
Com efeito, basta ao Estado do Maranhão assegurar o pagamento do vencimento-base em valor superior ao piso nacional, na
forma dos §§1º e 3º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADI 4.167.Confira-se:
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00
(novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
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poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40
(quarenta) horas semanais.
...
§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no
caput deste artigo.
Compulsando os autos, e de acordo com as fichas financeiras em anexo, verifica-se que o vencimento-base da apelante foi de R$
1.637,50 (mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) nos anos de 2016 e 2017.
Por sua vez, o piso foi de R$ 1.067,82 (mil seiscentos e sete reais e oitenta e dois centavos) em 2016, R$ 1.149,80 (mil cento e
quarenta e nove reais e oitenta centavos) em 2017 e R$ 1.227,67 (mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos)
em 2018, para os professores com jornada de vinte horas.
Assim sendo, a Apelante, que tinha jornada de 20 (vinte) horas semanais, recebeu proporcionalmente acima do piso salarial,
atendendo ao disposto no §3º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008
Analisando idêntica controvérsia, esta Egrégia Corte manifestou-se no mesmo sentido, “in verbis”:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE DO VENCIMENTO-
BASE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 32 DA LEI ESTADUAL N. 9.860/2013. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA
CORTE. VENCIMENTO-BASE PROPORCIONALMENTE ACIMA DO PISO NACIONAL. REAJUSTE INDEVIDO. APELO
CONHECIDO E IMPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
I. A questão controvertida diz respeito ao reajuste pleiteado pela apelante, professora da educação básica da rede estadual de
ensino, no percentual de 19% (dezenove por cento), sendo 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) referente ao ano de 2016
e 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) ao ano de 2017.
II. Conforme precedente do Plenário deste Tribunal de Justiça, éinconstitucional o art. 32 da Lei Estadual n. 9.860/2013, que
confere aos professores da educação básica um reajuste no mesmo percentual em que reajustado o piso nacional.
III. Segundo tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o piso nacional instituído pela Lei Federal n. 11.738/08 não é um
percentual de reajuste, mas um valor mínimo para o vencimento-base dos professores da educação básica.
IV. Ovencimento-base da apelante, que tem jornada de 20 (vinte) horas semanais, é proporcionalmente acima do piso nacional
estabelecido para os professores com jornada de 40 (quarenta) horas, não sendo devido o reajuste pretendido.
V. Recurso de apelação conhecido e improvido de acordo com o parecer ministerial.
(ApCiv 0833147-98.2018.8.10.0001, Rel. Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, SEGUNDA CÂMARA
CÍVEL, julgado em 12/03/2019).
Logo, procedeu com acerto o Juízo de Primeiro Grau, não havendo violação a Lei Federal nº 11.738/2008 nem a tese fixada pelo
STJ no REsp 1.426.210/RS, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
Diante do exposto, e de acordo com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de apelação (art. 932, IV, “b”,
do CPC).
Com fundamento no art. 85, §11º, do CPC/15, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze) por cento
sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade do art. 98, §3º, do mesmo CPC/15.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 02 de setembrode 2019.

Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora

Apelação Cível n° 0845910-68.2017.8.10.0001
Apelante: Almerice de Lourdes Ferreira da Silva.
Advogado: Kally Eduardo Correia Lima Nunes OAB/MA 9.821.
Apelado: Estado do Maranhão.
Procurador: Ricardo Gama Pestana.
Relatora: Desa. Nelma Celeste Souza Silva Costa.

Vistos, etc.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Almerice de Lourdes Ferreira da Silva em face de sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital que, no bojo da Ação de Cobrança n° 0845910-68.2017.8.10.0001 julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
A ora Apelante aduz que seu direito está embasado em precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Sobreposição.
Afirma que deve ser observado o piso nacional do magistério e o reflexo em todas as vantagens e gratificações de acordo com a legislação local.
Ante o exposto requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível para reformar a sentença.
Contrarrazões recursais refutando todas as alegações da ora Apelante e pugnando pela manutenção da sentença.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.
É o relatório. Passo a decidir.
Preliminarmente, cumpre frisar que o STF e o STJ vem admitindo a possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso mesmo após o advento do
novo Código de Processo Civil.
Nesse ínterim o enunciado 568 do STJ vem corroborando essa prática, a saber:
O relator monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.
Seguindo esse posicionamento que admite ao julgador decidir monocraticamente, é que prolato a presente decisão.
Sem necessidade de maiores digressões sobre o caso em análise, verifica-se que o recurso não deve ser provido na esteira do parecer ministerial.
O Estado do Maranhão demonstrou que vem pagando seus professores em valor no mínimo igual ao do piso nacional fixado, não havendo que se falar em direito
a diferenças remuneratórias, no caso sub examine.
A ora Apelante recebe, a título de vencimento base, valores superiores ao piso nacional do magistério previsto na Lei Federal n° 11.738/2008.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n° 4.167, de Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, julgou improcedente a ação, declarando, consequentemente, a
constitucionalidade da Lei Federal n° 11.738/2008, ocasião em que afirmou que “ É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores
do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de
vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e da valorização profissional, e não
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apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador”.
Em casos semelhantes a jurisprudência vem negando o pleito formulado. Vejamos precedentes desta e. Corte Estadual:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE DE VENCIMENTO. PERCENTUAL DEFINIDO NOS TERMOS DE
LEI FEDERAL. APLICAÇÃO AOS PROFESSORES QUE RECEBEM O PISO NACIONAL. RECEBIMENTO ACIMA DO PISO. DESNECESSIDADE DE
REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL. VINCULAÇÃO DOS REAJUSTES DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTADUAIS À VARIAÇÃO DO PISO
NACIONAL. INDEXAÇÃO INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 18, 37, XIII, E 61, § 1º, II, "A", DA CF/88. IMPROVIMENTO.
I - A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, bem como os
critérios para o seu reajustamento anual.
II - In casu, a requerente (agravante) não se desincumbiu do ônus de provar receber abaixo do valor mínimo correspondente ao piso nacional do magistério.
III - Em verdade, do cotejo entre o piso nacional informado na petição inicial e as fichas financeiras juntadas aos autos, depreende-se que a autora, que tem
jornada semanal de 20 horas, percebe, vencimento base proporcionalmente acima do piso salarial estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 para os professores com
jornada de 40 horas, não valendo, portanto, a tese de inobservância do piso salarial nacional da categoria.
IV - De igual modo, não prospera a tese no sentido de que os professores, que já recebem valor superior ao piso nacional, têm direito, com base no art. 32 da Lei
Estadual nº 9.860/2013, a um reajuste no mesmo percentual em que reajustado o piso salarial nacional com base na referida lei federal, tendo em vista que a
norma contraria não só o art. 18 da CF, mas também o art. 61, § 1º, II, "a", da Carta Magna, violando a um só tempo a iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo de aumentar a remuneração dos servidores e a autonomia com que se dotou o ente estadual no pacto federativo. Precedente do Plenário do TJMA.
V - Na mesma linha de raciocínio, o art. 32 da Lei Estadual nº 9.860/2013 viola também o art. 37, XIII, da Constituição Federal, segundo o qual "é vedada a
vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público".
VI - Considerando que a autora não demonstrou receber valor inferior ao piso salarial nacional do magistério público e ainda em função da flagrante
inconstitucionalidade do art. 32 da Lei Estadual nº 9.860/2013, inexiste direito ao percentual de reajuste requerido na presente demanda, e, por consequência, de
qualquer diferença a ser implantada em seus vencimentos, tampouco valores retroativos a serem pagos. (Agravo Interno na Apelação Cível nº
0835056-78.2018.8.10.0001, 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Jorge Rachid Mubárack Maluf. DJe 10.06.2019).
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE DE VENCIMENTO. PERCENTUAL DEFINIDO NOS TERMOS DE LEI
FEDERAL. APLICAÇÃO AOS PROFESSORES QUE RECEBEM O PISO NACIONAL. RECEBIMENTO ACIMA DO PISO. DESNECESSIDADE DE REAJUSTE
NO MESMO PERCENTUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, bem como os
critérios para o seu reajustamento anual.
2. Referida lei apenas garante o reajustamento anual do piso nacional dos professores da educação básica com jornada de 40 horas, mas em momento algum
determina a aplicação deste percentual de reajuste aos vencimentos dos professores que recebem acima do piso nacional, como é o caso da apelante.
3. Não há que se falar, in casu, de aplicação do princípio da isonomia, uma vez que não houve concessão de reajuste aos professores do Município de Vitorino
Freire em índices distintos, mas apenas a definição do percentual de 6,5% e sua aplicação para todos os profissionais do magistério básico do apelado,
mantendo-se seus vencimentos acima do piso nacional e respeitando-se a regra insculpida no art. 37, X, da Constituição Federal.
4. Apelação improvida. (Processo nº 008804/2017 (201805/2017), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Kleber Costa Carvalho. DJe 05.05.2017).
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo de acordo com o parecer ministerial.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

Desa. Nelma Celeste Souza Silva Costa
Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0055484-90.2013.8.10.0001 Protocolo Nº: 0051442019

APELANTE: ESTADO DO MARANHAO,
PROCURADOR(A)(ES): SELMA FERREIRA S. PEREIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE,
ADVOGADO(A): BERTOLDO KLINGER BARROS REGO NETO (MA11909)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

Vistos, etc.
Trata-sede Apelação Cível em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública de São Luís.
Recurso admitido e remetido à Procuradoria Geral de Justiça. Manifestação para conversão do feito em diligência (fls. 135-135v).
Atendendo pedido da douta Procuradoria Geral de Justiça, determino a conversão do feito em diligência com o respectivo envio dos autos à Unidade Judiciária
de origem para que realize a devida intimação pessoal do representante legal do Município, nos termos do Art. 183 do CPC, oportunizando-lhe oferecimento de
contrarrazões.
Cumpridas as diligências e retornando os autos a este e. Tribunal de Justiça, determino que a Secretaria da Segunda Câmara Cível remeta os autos à douta
Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se. Intime-se.
São Luís/MA, 26 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 12.347/2019 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0030255-36.2010.8.10.0001.
APELANTE:ANTONIA ARLETE GONÇALVES DE SOUSA E OUTROS
ADVOGADO: JOSE WALKMAR BRITTO NETO (OAB MA 8129)
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: LORENA DUAILIBE CARVALHO.
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Analisando os autos, verifica-se que o apelado não foi intimado com carga dos autos para apresentar contrarrazões, nos termos do
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disposto no art. 183, §1º do CPC.
Dessa forma, determino a intimação do apelado, de acordo com o art. 183, §1º do CPC, para apresentar contrarrazões, no prazo
legal.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 30 de agosto de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES

RELATORA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0049918-92.2015.8.10.0001 Protocolo Nº: 0151512019

APELANTE: JORGE DO NASCIMENTO LOPES AZEVEDO,
ADVOGADO(A): FELIPE ABREU DE CARVALHO (MA11177)
APELADO: BANCO GMAC S.A,
ADVOGADO(A): MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA (MA7932)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

Vistos, etc.
Trata-sede Apelação Cível em face de sentença proferida peloJuízode Direito da DécimaSexta Vara Cível de São Luís.
Recurso admitido e remetido à Procuradoria Geral de Justiça. Manifestação para conversão do feito em diligência (fls. 111-115).
Atendendo pedido da douta Procuradoria Geral de Justiça, determino a conversão do feito em diligência com o respectivo envio dos autos à Unidade Judiciária
de origem para que o Banco GMAC seja intimado a juntar aos autos a via original da Cédula de Crédito Bancário - FDU nº. 81661, acostada às fls. 11.
Cumpridas as diligências e retornando os autos a este e. Tribunal de Justiça, determino que a Secretaria da Segunda Câmara Cível remeta os autos à douta
Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se. Intime-se.
São Luís/MA, 26 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000509-88.2018.8.10.0116 Protocolo Nº: 0198702019

APELANTE: MARIA ANTONIA CARNEIRO DE SOUZA,
ADVOGADO(A): EDINEY VAZ CONCEICAO (MA13343)
APELADO: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS,

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

Vistos, etc.
Trata-sede Apelação Cível em face de sentença proferida peloJuízode Direito da Vara Únicada Comarca de Santa Luzia do Paruá.
Recurso admitido e remetido à Procuradoria Geral de Justiça. Manifestação para conversão do feito em diligência (fls. 45-46).
Atendendo pedido da douta Procuradoria Geral de Justiça, determino a conversão do feito em diligência com o respectivo envio dos autos à Unidade Judiciária
de origem para que junte a estes autos a cópia da petição inicial do Processo nº. 508-06.2018.9.10.0116.
Cumpridas as diligências e retornando os autos a este e. Tribunal de Justiça, determino que a Secretaria da Segunda Câmara Cível remeta os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se. Intime-se.
São Luís/MA, 27 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000769-68.2014.8.10.0129 Protocolo Nº: 0240112018

APELANTE: ERNILDES SILVA OLIVEIRA REPRESENTADA POR FRANCISCA SILVA OLIVEIRA,
ADVOGADO(A): PRISCILA FERNANDA COSTA E SILVA DOS REIS (MA13650)
APELADO: JOSÉ SOARES DE SOUSA ZECA MANDIOCA,
ADVOGADO(A): LUIZ GONZAGA MARTINS (MA3261)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

Vistos, etc.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Ernildes Silva Oliveira em face de sentença proferida pela Juizde Direito da Vara Única da Comarca de São Raimundo
das Mangabeiras que, no bojo da Ação de Reintegração de Posse n° 769-68.2014.8.10.0129 julgou improcedentes os pedidos.
Intime-se a ora Apelante para que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias a procuração outorgada a sua advogada, com fulcro no art. 932, parágrafo único do
Código de Processo Civil.
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Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 25.147/2019 - VIANA
NÚMERO ÚNICO: 00000193-85.2014.8.10.0061
APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ANTONIO DENIS PEREIRA SILVA (OAB MA 16010), HILBERTH CARLOS PINHEIRO LOBO
(OAB MA 13868)
APELADO: ROBSON SERRÃO PINHEIRO
ADVOGADO: FRANCISCA MILENA RODRIGUES MARTINS (OAB MA 11792)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara
da da Comarca de Viana, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por ROBSON SERRÃO PINHEIRO.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade,
conheço o presente recurso para que tenha o seu regular processamento em 2o grau, nos termos do art. 1.010 do CPC.
O preparo é dispensado, eis que se trata da fazenda pública.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 137/140).
Não há pedido antecipatório, dessa forma, encaminhem-se os autos, com vista a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer (art. 932, inciso VII, do CPC).
Após, voltem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 30 de agosto de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES

RELATORA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 25.267/2019 - VIANA
NÚMERO ÚNICO: 00000162-65.2014.8.10.0061
APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ANTONIO DENIS PEREIRA SILVA (OAB MA 16010), HILBERTH CARLOS PINHEIRO LOBO
(OAB MA 13868)
APELADO: RONEY JUNI CASTELO BRANCO SANTOS
ADVOGADO: FRANCISCA MILENA RODRIGUES MARTINS (OAB MA 11792)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara
da da Comarca de Viana, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por RONEY JUNI CASTELO BRANCO SANTOS.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade,
conheço o presente recurso para que tenha o seu regular processamento em 2o grau, nos termos do art. 1.010 do CPC.
O preparo é dispensado, eis que se trata da fazenda pública.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 152/155).
Não há pedido antecipatório, dessa forma, encaminhem-se os autos, com vista a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer (art. 932, inciso VII, do CPC).
Após, voltem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 30 de agosto de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES

RELATORA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 25.313/2019 - CAROLINA
NÚMERO ÚNICO: 00001633-85.2016.8.10.0081
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MADSON SOUZA MARANHÃO E SILVA (OAB MA 8134-A)
APELADO:MARIA APARECIDA MORAES BARROS
ADVOGADO: JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS FROES (OAB MA 12059)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Carolina, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por MARIA APARECIDA MORAES BARROS.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade,
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conheço o presente recurso para que tenha o seu regular processamento em 2o grau, nos termos do art. 1.010 do CPC.
O preparo é dispensado, eis que se trata da fazenda pública.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 77/98).
Não há pedido antecipatório, dessa forma, encaminhem-se os autos, com vista a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer (art. 932, inciso VII, do CPC).
Após, voltem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 30 de agosto de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES

RELATORA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000636-19.2016.8.10.0044 Protocolo Nº: 0253292019

APELANTE: SANDERSON BARBOSA ROCHA,
ADVOGADO(A): CARLOS GIANINY BANDEIRA BARROS (MA13332)
APELADO: ESTADO DO MARANHAO,

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

Vistos, etc.
Trata-sede Apelação Cível em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz.
Uma vez não comprovado nos autos, verifico de pronto a necessidade de conversão do feito em diligência com o respectivo envio dos autos à Unidade Judiciária
de origem para que realize a devida intimação pessoal do representante legal do Estado, oportunizando-lhe oferecimento de contrarrazões, uma vez que não
consta o ciente/recebimento dos autos após realização do ato às fls. 54.
Cumprida a diligência, retornem os autos concluso.
Publique-se. Intime-se.
São Luís/MA, 26 de agosto de 2019.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 25.331/2019 - CAROLINA
NÚMERO ÚNICO: 00001706-57.2016.8.10.0081
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: UBIRATAN DA COSTA JUCÁ (OAB MA 4595)
APELADO:JOSÉ SOUZA DOS SANTOS JÚNIOR
ADVOGADO: JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS FROES (OAB MA 12059)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Carolina, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por JOSÉ SOUZA DOS SANTOS JÚNIOR.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade,
conheço o presente recurso para que tenha o seu regular processamento em 2o grau, nos termos do art. 1.010 do CPC.
O preparo é dispensado, eis que se trata da fazenda pública.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 101/122).
Não há pedido antecipatório, dessa forma, encaminhem-se os autos, com vista a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer (art. 932, inciso VII, do CPC).
Após, voltem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 30 de agosto de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES

RELATORA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 25.704/2019 - CAROLINA
NÚMERO ÚNICO: 00001716-04.2016.8.10.0081
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: UBIRATAN DA COSTA JUCÁ (OAB MA 4595)
APELADO:PAULO ANDRADE DO NASCIMENTO
ADVOGADO: JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS FROES (OAB MA 12059)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Carolina, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por PAULO ANDRADE DO NASCIMENTO.
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Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade,
conheço o presente recurso para que tenha o seu regular processamento em 2o grau, nos termos do art. 1.010 do CPC.
O preparo é dispensado, eis que se trata da fazenda pública.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 105/126).
Não há pedido antecipatório, dessa forma, encaminhem-se os autos, com vista a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer (art. 932, inciso VII, do CPC).
Após, voltem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 30 de agosto de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES

RELATORA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 25.724/2019 - PEDREIRAS
NÚMERO ÚNICO: 0002897-04.2014.8.10.0051
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB MA 10348).
APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO (A) (S): KATIANE CRISTINA VIEGA SANCHES (OAB MA 9631), JOSÉ ROOSEVELT PEREIRA BASTOS FILHO
(OAB PI 4525)
RELATORA: DESª. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara
da Comarca de Pedreiras, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado por FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, o preparo e a
tempestividade, conheço o presente recurso para que tenha o seu regular processamento em 2ograu, nos termos do art. 1.010 do
CPC.
O apelado não apresentou contrarrazões (fls. 256).
Não há pedido antecipatório, dessa forma, encaminhem-se os autos, com vista a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer (art. 932, inciso VII, do CPC).
Após, voltem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES

RELATORA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVELNº.28632/2019
NÚMERO ÚNICO: 0003032-91.2014.8.10.0026
APELANTE: PAULO AFONSO E SILVA DE OLIVEIRA.
ADVOGADO:DEIVID MARTINS DE SAMPAIO(OAB MA10.137-A).
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
PROCURADOR: RAMON DAS CHAGAS CARVALHO.
RELATORA: DESEMBARGADORAMARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Trata-se de ApelaçãoCívelinterposta por PAULO AFONSO E SILVA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo de
Direito da1ª Varada Comarca de Balsas,nos autos da ação ordinária Nº.3032-91.2014.8.10.0026, ajuizada em face de INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,ora Apelado.
Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, às fls.125/126.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade,
conheço o presente recurso para que tenha o seu regular processamento em 2o grau, conforme os termos do art. 1.010 do CPC. O
Apelante é beneficiário da Justiça Gratuita.
Não havendo pedido antecipatório em ambos os recursos(art. 932 do CPC), encaminhe-se com vista a Procuradoria-Geral de
Justiça para emissão de parecer (art. 932, inciso VII, do CPC).
Após conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 02 de setembro de 2019.
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte MendesRelatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 28778/2019
Número único: 0001131-16.2015.8.10.0071
APELANTE: MUNICÍPIO DE BACURI.
ADVOGADO: HILDA FABIOLA MENDES REGO (OAB MA 7834).
APELADO: ANTONIO BRIGIDO COSTA.
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ADVOGADA: IRLEIVANDA CASTRO PEREIRA(OAB MA 15960).
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BACURIcontra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de
Bacuri,na ação de cobrançaNº.1131-16.2015.8.10.0071, ajuizada por ANTONIO BRIGIDO COSTA, ora Apelado.
O Apelado ofereceucontrarrazões, às fls. 51/54.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade,
conheço o presente recurso para que tenha o seu regular processamento em 2ograu, conforme os termos do art. 1.010 do CPC. O
Apelante é a Fazenda Pública.
Não havendo pedido antecipatório (art. 932 do CPC), encaminhe-se com vista a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer (art. 932, inciso VII, do CPC).
Após conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 02 de setembrode 2019.
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes

Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 29043/2019
Número único: 0001774-78.2008.8.10.0051
APELANTE:MEARIM MOTOS.
ADVOGADO:CLAUDECY NUNES SILVA(OAB MA 7623).
APELADO: JOSE DO ROSARIO OLIVEIRA.
RELATORA: DESEMBARGADORAMARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível, interposta por MEARIM MOTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Pedreiras, nos autos da ação de reintegração de posseNº. 1774-78.2008.8.10.0051ajuizada em face de JOSE DO
ROSARIO OLIVEIRA, ora Apelado.
Não houve apresentação decontrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade e
o preparo, conheço o presente recurso para que tenha o seu regular processamento em 2ograu, conforme os termos do art. 1.010
do CPC.
Não havendo pedido antecipatório (art. 932 do CPC), encaminhe-se com vista a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer (art. 932, inciso VII, do CPC).
Após conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 02 de setembrode 2019.
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte MendesRelatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 33121/2018
Número único: 0000284-65.2010.8.10.0143
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: ERICA ELLEN BECKMAN DA SILVA.
APELADO: RUBEMAR COIMBRA ALVES.
RELATORA: DESEMBARGADORAMARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Encaminhem-se os autos, com vista a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de novo parecer.
Após, voltem conclusos.
Cite-se. Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 02 de setembro de 2019.
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes

Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800760-96.2019.8.10.0000 – PJe.

Agravante : SMA – Sociedade Maranhense de Anestesiologia.

Advogado : Antonio José Garcia Pinheiro (OAB/MA 5.511).

Agravados : Tânia Macedo de Melo e outros.

Advogado : João Batista Diogo da Paixão (OAB/MA 4.122).

Rel. Substituto : Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto.

D E S P A C H O
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A considerar a existência de questões processuais (preliminares) a serem saneadas antes da análise do mérito recursal, chamo o feito à ordem para
determinar que a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, integre ao presente agravo o espólio de Luís Carlos Raposo Moreira, conforme art. 933
do CPC/2015.

Outrossim, considerando que a decisão que concedeu tutela provisória recursal não suspendeu o processo na origem, oficie-se

o juízo da 7ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís para informar sobre a realização da audiência de conciliação (e seu resultado)

designada para o dia 17/04/2019, dado que no sistema de processo judicial eletrônico não consta informação a esse respeito.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Luís, data do sistema.

Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

Relator Substituto

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800850-17.2019.8.10.0029
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ADVOGADO (A): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB PE 23255)
APELADO: BENEDITO DA SILVA SOARES.
ADVOGADOS (AS): NATHALIE COUTINHO PEREIRA (OAB MA 17231).
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade,
conheçoo presente recurso para que tenha o seu regular processamento em 2ograu, conforme os termos do art. 1.010 do CPC.
OApeladoapresentou contrarrazões, que estãoanexadas aos autos.
Não havendo pedido antecipatório (art. 932 do CPC), encaminhe-se com vista a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer (art. 932, inciso VII, do CPC).
Após conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 02de setembrode 2019.
Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES

Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801524-82.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHÃO.
PROCURADOR (A): FRANCISCO BEOLANDIO DOS SANTOS (OAB).
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROMOTOR (A): LÍCIA RAMOS CAVALCANTE MUNIZ (OAB)
RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Devido ao requerimento de id. 4303148, determino a remessa dos Autos à Procuradoria-Geral de Justiça para, em cumprimento
aos arts. 1.021 do CPC e 539 do RITJMA, determinara intimação a fim deque, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente
contrarrazões ao Agravo Interno interposto.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Luís, 02 de setembro de 2019.
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes

Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802513-20.2018.8.10.0034
APELANTE: AGOSTINHO CRUZ DE ANDRADE.
ADVOGADOS (AS): LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA (OAB MA 9487-A).
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ADVOGADO (A): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB PE 23255).
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade,
conheçoo presente recurso para que tenha o seu regular processamento em 2ograu, conforme os termos do art. 1.010 do CPC.
OApeladoapresentou contrarrazões, que estãoanexadas aos autos.
Não havendo pedido antecipatório (art. 932 do CPC), encaminhe-se com vista a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer (art. 932, inciso VII, do CPC).
Após conclusos.
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Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 02de setembrode 2019.

Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810990-37.2018.8.10.0000
AGRAVANTES (S): ADEMIR RABELO, ALICE NASGELA VIEIRA CARVALHO LIMA, AMANCIA CONCEIÇÃO PEREIRA,
CLEOMAR CARDOSO ALMEIDA, CYRO DE SÁ PEREIRA JUNIOR, ELIZABETH FERRAZ BARROS, EUZÉBIO PEREIRA DA
SILVA, EVANDRO CARLOS ARAUJO LIMA, FERNANDO JORGE ERICEIRA E GRAÇA DE MARIA FÁTIMA LOPES RIBEIRO
ADVOGADOS: JOSÉ CAVALCANTE DE ALENCAR JUNIOR (OAB MA 5980).
AGRAVADO: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: PAULO FELIPE NUNES DA FONSECA (OAB)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Trata-se de Agravo Interno de id. 4285871.
Em cumprimento aos arts. 1.021 do CPC e 539 do RITJMA, determino a intimação da parte Agravada para que, no prazo de 15
(quinze) dias, apresente suas contrarrazões.
Após, conclusos para julgamento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0822645-03.2018.8.10.0001
APELANTE:DANILO ROCHA DE ARAUJO
ADVOGADO: LEONARDO DAVI DE SOUZA PIEDADE (OAB MA 13.748), ROMÁRIO LISBOA DUTRA (OAB MA 14.977)
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: LUCIANA CARDOSO MAIA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta por DANILO ROCHA DE ARAUJO, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
6ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, ajuizada
em desfavor da ESTADO DO MARANHÃO.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade,
conheço o presente recurso para que tenha o seu regular processamento em 2o grau, nos termos do art. 1.010 do CPC.
O preparo é dispensado, eis que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões (ID 4101819).
Não há pedido antecipatório, dessa forma, encaminhem-se os autos, com vista a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer (art. 932, inciso VII, do CPC).
Após, voltem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES

RELATORA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0829290-44.2018.8.10.0001
APELANTE:FRANCISCO SILVA RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO: CARLOS THADEU DINIZ OLIVEIRA (OAB MA 11.507)
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO SILVA RODRIGUES SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo
de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c
Cobrança, ajuizada em desfavor da ESTADO DO MARANHÃO.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade,
conheço o presente recurso para que tenha o seu regular processamento em 2o grau, nos termos do art. 1.010 do CPC.
O preparo é dispensado, eis que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões (ID 4091788).
Não há pedido antecipatório, dessa forma, encaminhem-se os autos, com vista a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer (art. 932, inciso VII, do CPC).
Após, voltem conclusos.
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Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 02 de setembro de 2019.

DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
RELATORA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 0833609-26.2016.8.10.0001 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833609-26.2016.8.10.0001 - PJE.

Agravante : Estado do Maranhão.

Procurador : Dr. Lucas Souza Pereira.

Agravados : Christiane Adler Sousa e outros.

Advogados : Bruno José Siebra de Brito Jorge (OAB/MA nº 8.111) e outro.

Rel. Substituto: Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto.

D E S P A C H O

Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo 15 (quinze) dias, acerca da interposição do agravo interno de ID nº

3342441, conforme preceitua o §2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Luís, data do sistema.

Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

R E L A T O R S U B S T I T U T O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837623-53.2016.8.10.0001
AGRAVANTE: RANGLEYSON WEYSLEY DIAS DOS SANTOS.
ADVOGADO (A) (S):JORGE HENRIQUE MATOS CUNHA.
AGRAVADO: ESTADO DO MARANHAO.
PROCURADORA: RENATA BESSA DA SILVA.
RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Em cumprimento aos arts. 1.021, §2º, do CPC e 539 do RITJMA, determino a intimação do agravado para que, no prazo de 30
(trinta) dias, caso haja interesse, apresente contrarrazões.
Em seguida, devolva o processo concluso.
Publique-se. Intime-se.
São Luís, 02de setembro de 2019.

Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853470-27.2018.8.10.0001– PJE.
AGRAVANTE: VÂNIA DOS SANTOS BARROS.
ADVOGADOS: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA (OAB MA10012-A), KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES (OAB
MA9821-A) E OUTROS.
AGRAVADO: ESTADO DO MARANHÃO.
PROCURADOR: LUCAS SOUZA PEREIRA.
RELATORA: DESª. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Intime-se o Estado Agravado para se manifestar, no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 1.021, § 2º e 183 do Código de
Processo Civil1.

Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.

Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes.
Relatora
2. Art. 1.021, CPC – Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-
lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
Art. 183, CPC – A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
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SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0859700-85.2018.8.10.0001– PJE.
EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.
ADVOGADO: REINALDO LUÍS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB/MA OAB MA11706-A).
APELADA: A. A. M, MENOR, REPRESENTADA PELOS SEUS GENITORES, FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS PEREIRA E
QUENAZ MEIRELES AZEVEDO MARTINS.
ADVOGADO: ANTÔNIO COSTA DE SOUZA NETO (OAB/MA 17.729)
RELATORA: DESª. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
Intime-se o Embargado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 2º, CPC.
Após, devolva-me concluso.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desª. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Relatora

Terceira Câmara Cível

ACÓRDÃO Nº 255574/2019

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 29 de agosto de 2019

APELAÇÃO CÍVEL N.º 39555/2018 (005690-08.2011.8.10.0022) - AÇAILÂNDIA
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
1oApelante : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Advogado : Maria Emília Gonçalves de Rueda (OAB/PE 23748)
2oApelante : RÁPIDO AÇAILÂNDIA LTDA
Advogado : Elayne Cristina Galetti (OAB 7455)
Apelado : ANA PAULA PEREIRA DA SILVA, ERMISANDRO PEREIRA DA SILVA, JOSÉ BEZERRA DA SILVA, LINDOVALDO
PEREIRA DA SILVA, MARCIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA, MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA DE ALCÂNTARA e
MARINEIDE PEREIRA DA SILVA
Advogado : Gislene da Mora Soares Caetano (OAB/MA 2967)

ACÓRDÃO Nº
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE VEÍCULO. MORTE DE 26 (VINTE E SEIS)
PASSAGEIROS. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. QUEDA EM RIO. FAMÍLIA QUE SUPORTOU GRAVÍSSIMOS DANOS PELO
ACIDENTE. MORTE DE GENITORA/ESPOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA
CONDENAÇÃO MANTIDO. SOLIDARIEDADE COM EMPRESA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE. JUSTIÇA
GRATUITA. SEGURADORA E LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a
terceiros usuários e não-usuários do serviço (Tema 130 de repercussão geral).
2. Os problemas afetos à qualidade adequada e à conservação regular e periódica dos veículos automotores utilizados no
transporte coletivo de passageiros estão estritamente vinculados à atividade empresarial da concessionária de serviço público e
não podem ser transferidos a terceiros, nem se afastam por suposto evento incerto ou imprevisível. Configuração do nexo de
causalidade mantida.
3. A família de passageiro morto durante a viagem tem direito a indenização por danos morais a ser paga pela prestadora do
serviço de transporte de pessoas.
4. O arbitramento de indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em
conta, principalmente, a extensão do sofrimento das vítimas.
5. Pessoa Jurídica que apresenta balancetes financeiros encontrando-se em processo de recuperação judicial tem direito à
concessão do pedido de assistência judiciária gratuita.
6. Apelo CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e em desacordo com o parecer ministerial, em dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e Cleones Carvalho Cunha.
Presidiu a sessão o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Drª Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luís/MA., 29 de agosto de 2019.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator
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ACÓRDÃO Nº 255576/2019

Sessão do dia 29 de agosto de 2019
APELAÇÃO CÍVEL Nº 40742/2018 (0004273-67.2015.8.10.0058)

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
1oApelante : Banco do Brasil S/A
Advogado (s) : Sérvio Tulio de Barcelos (OAB/PI 2008), José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/PI 12033)
2oApelante : Azul Linhas Aéreas Brasileira S/A
Advogado (s) : Luciana Goulart Penteado (OAB/SP 167884)
Apelado : Milson Silva Monteiro
Advogado(s) : Erivaldo Lima da Silva (OAB/MA 11527)

ACÓRDÃO N.º
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. DÉBITO INEXISTENTE. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS POR
TERCEIRO. APLICAÇÃO CDC. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. SOLIDARIEDADE COM EMPRESA AÉREA EMISSORA
DA MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO MANTIDO.

Cuida-se de relação de consumo, sendo aplicável o art. 14 do CDC, definindo a responsabilidade objetiva, quando da má
prestação do serviço.

1.

Configurado Dano Moral à autora, em decorrência de compras depassagensno seucartãodecrédito, quenãoforam efetuadas
por ela, porquanto certo é que para a venda depassagensaéreas, seja pela internet, pessoalmente ou através de agências de
turismo, é necessária a autorização da operação pela administradora docartão, que responde por qualquer fraude ou falha no
serviço de segurança.

2.

O serviço efetivamentecontratadopela autora/apelante foi a utilização decartãodecrédito, serviço este fornecido pela
administradora docartão, sendo plenamente aplicável o art. 14 do CDC se aplica à operadora docartãodecrédito, no caso,
bem como à empresa aérea em razão da solidariedade imposta pelo art. 18 do CDC.

3.

Apelosconhecidos e improvidos.4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos
termos do voto do Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e Cleones Carvalho Cunha.
Presidiu a sessão o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Drª Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luís/MA., 29 de agosto de 2019.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 255577/2019

Sessão do dia 29 de agosto de 2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 23840/2019

NO AGRAVO INTERNO Nº 1853/2019 NA APELAÇÃO CÍVELN.º 11071/2018-
PAÇO DO LUMIAR

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Embargante : Sulamérica Companhia Nacional de Seguros S/A
Advogado : Eduardo José de Souza Lima Fornellos (OAB/PE 28.240)
Embargados : Carlos Henrique Cantanhede da Silva e outros
Advogados : Luiz Valdemiro Soares Costa (OAB/MA 9.487-A),
Lilianne Maria da Silva Furtado (OAB/MA 10.366)

ACÓRDÃO No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO.ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO DECISUM. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dada a sua natureza essencialmente reparadora, os Embargos de Declaração, a teor do disposto no art. 1022 do CPC, somente
podem ser opostos contra decisumeivado de obscuridade, contradição ou omissão, e para a correção de erro material, sendo
imprestáveis à rediscussão de questão já decidida.
2. Em restando comprovado que a decisão embargada não incidiu em qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do
CPC, e que o embargante, apesar de alegar supostas omissão e contradição, busca, discordando dos fundamentos do
decisumquestionado, provocar o rejulgamento do recurso de apelação com vistas a obter um novo pronunciamento judicial que
agasalhe a sua tese já rechaçada, a solução que se impõe é o não acolhimento dos declaratórios.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos opostos, nos termos
do voto do Relator.
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Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e Cleones Carvalho Cunha.
Presidiu a sessão o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Drª Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luís/MA., 29 de agosto de 2019.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 255578/2019

Sessão do dia 29 de agosto de 2019
APELAÇÃO CÍVEL Nº 41463/2018 (0003315-28.2011.8.10.0024) - BACABAL

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : DEUSDETE CARLOS SIMÕES
Advogado : Rodolpho Magno Policarpo Cavalcanti (OAB/MA 12703)
Apelado : ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DE TRABALHADORES RURAIS DO POVOADO SANTO ANTONIO DOS ALVES e
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Advogado : Eveline Dina dos Santos (OAB/MA 4579)

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO
ART. 561 DO CPCPOR PARTE DA APELANTE. POSSE DA PARTE APELADA COMPROVADA NOS AUTOS. FUNGIBILIDADE
AÇÕES POSSESSÓRIAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 561 do CPCincumbe ao autor da ação reintegratória provar o exercício de sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data
do esbulho e a perda da posse, donde resulta claro que o interdito é concedido ao possuidor que consegue evidenciar ter sido
injustamente privado de sua posse anterior.
2. Em sendo comprovada tão somente a propriedade, descabida a presente ação possessória, vez que não há que se falar em
perda da posse por parte de quem não comprovou que já a teve. Logo, se os proprietários que não detinham a posse sobre seu
bem pretenderem afastar quem injustamente dele se apossou, deverá utilizar-se da ação petitória.
3. Assim, tratando-se de interdito possessório, o qual, dada a sua natureza, visa, única e exclusivamente, a proteção da posse, não
tendo qualquer importância a alegação de domínio, a reforma da sentença que julgou procedente a ação é medida que se impõe.
4. O princípio da fungibilidade das ações possessórias, disposto no art. 554 do CPC abrange unicamente as demandas destinadas
a assegurar o jus possessionis (interdito proibitório, manutenção e reintegração de posse), sendo impossível converter uma lide
tipicamente possessória em petitória (reivindicatória, imissão de posse), hipótese em que o pedido fundamenta-se na posse, mas a
causa de pedir é o domínio.
5. Apelação conhecida e improvida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e Cleones Carvalho Cunha.
Presidiu a sessão o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Drª Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luís/MA., 29 de agosto de 2019.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 255579/2019

Sessão do dia 29 de agosto de 2019
APELAÇÃO CÍVEL No42067/2018 (627-90.2012.8.10.0143) - MORROS
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA MARTINS e OUTROS
Advogado : Danilo Giuberti Filho (OAB/MA 12144)
Apelado : MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA
Advogado : João Gabina de Oliveira (OAB/MA 8973)

A C Ó R D Ã O No

DIREITO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MOTORISTA.
APROVAÇÃO DE CANDIDATO COMO EXCEDENTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aprovação em concurso público fora da quantidade de vagas prevista em edital não gera direito à nomeação, mas mera
expectativa de direito.
2. A contratação temporária, por si só, não implica em provimento de um cargo público, mas tão somente o exercício de uma
função pública, não se podendo determinar a nomeação para um cargo público não existente.
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3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que à Fazenda Pública não se aplica o efeito material
da revelia, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis.
4. Apelação conhecida e improvida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em conhecer e
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e Cleones Carvalho Cunha.
Presidiu a sessão o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Drª Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luís/MA., 29 de agosto de 2019.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 255580/2019

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 29 de agosto de 2019

APELAÇÃO CÍVEL Nº 42109/2018 (0044707-51.2010.8.10.0001) - SÃO LUÍS
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : ESTADO DO MARANHÃO
Procurador : Ricardo Gama Pestana
Apelado : Eider Soares Filho e outros
Advogado (s) : Abson Barros Furtado (OAB/MA 8921)

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DISTIÇÃO ENTRE OS SETORES ADMINISTRATIVOS.
PORTARIA DE CARÁTER GERAL. EXISTENCIA DE LEI DISPONDO SOBRE O PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO
IMPROVIDO.
1. A atuação da administração pública deve pautar-se pelo disposto em lei, não podendo dela se afastar, sob pena de
responsabilização administrativa, civil e penal por conceder direitos sem amparo legal.
2. Oadicional de insalubridade e periculsodade são parcelas de natureza salarial devida ao trabalhador e/ou servidor público que
no desempenho de suas atividades profissionais, expõe-se habitualmente a agentes nocivos à saúde acima dos limites tolerados
pela legislação, bem como a locais considerados perigosos, em contato com substancias inflamáveis ou explosivos,substâncias
radioativas ou radiação ionizante, energia elétrica,aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco
acentuado(CF, art. 7°, XXIII).
3. Para o servidor fazer jus aoadicionaldeinsalubridade e periculosidade, esses devem estar previstos emlei, ou, então,
taxativamente, comprovados pelos servidores que a atividade por ele desempenhada é perigosa ou insalubre.
4. Reconhecido administrativamente pelo ente estatal, através deportaria de caráter geral, sob o crivo do contraditório, que os
servidores laboram em ambiente insalubre ou perigoso, em grau médio, o reconhecimento do direito ao recebimento doadicionalé
medida que se impõe.
5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em conhecer e
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e Cleones Carvalho Cunha.
Presidiu a sessão o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Drª Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luís/MA., 29 de agosto de 2019.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 255583/2019

Sessão do dia 29 de agosto de 2019
AGRAVO INTERNO N.º 22558/2019 (0001183-42.2017.8.10.0103)

OLHO D"AGUA DAS CUNHÃS
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Agravante : Município de Olho D"água das Cunhãs
Advogado : Milla Cristina Martins de Oliveira (OAB/MA nº. 8576)
Agravado : Solange Idelfonso Alves
Advogado : Nathalia Araújo Santos (OAB/MA nº. 13481)
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ACÓRDÃO No

agravo INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS (URV). IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONFIGURADA. PROVA DA DATA DO PAGAMENTO QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTO
ESSENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se tratando de documento essencial à propositura da ação, é possível remeter a produção da prova da data do efetivo
pagamento ao procedimento de liquidação de sentença, quando será calculado respectivo percentual da perda salarial, podendo,
inclusive, chegar-se à liquidação zero.
2. A ausência de fundamentos novos aptos a infirmar a motivação que embasa a decisão agravada enseja o não provimento ao
agravo regimental interposto.
3. Agravo conhecido e improvido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, para
manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e Cleones Carvalho Cunha.
Presidiu a sessão o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Drª Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luís/MA., 29 de agosto de 2019.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 255584/2019

Sessão do dia 29 de agosto de 2019
AGRAVO INTERNO N.º 22549/2019 (0000155-05.2018.8.10.0103) -

OLHO D"AGUA DAS CUNHÃS
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Agravante : Município de Olho D"água das Cunhãs
Advogado : Milla Cristina Martins de Oliveira (OAB/MA nº. 8576)
Agravado : Ana Valéria da Silva Nunes
Advogado : Nathalia Araújo Santos (OAB/MA nº. 13481)

ACÓRDÃO No

agravo INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS (URV). IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONFIGURADA. PROVA DA DATA DO PAGAMENTO QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTO
ESSENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se tratando de documento essencial à propositura da ação, é possível remeter a produção da prova da data do efetivo
pagamento ao procedimento de liquidação de sentença, quando será calculado respectivo percentual da perda salarial, podendo,
inclusive, chegar-se à liquidação zero.
2. A ausência de fundamentos novos aptos a infirmar a motivação que embasa a decisão agravada enseja o não provimento ao
agravo regimental interposto.
3. Agravo conhecido e improvido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, para
manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e Cleones Carvalho Cunha.
Presidiu a sessão o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Drª Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luís/MA., 29 de agosto de 2019.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 255585/2019

Sessão do dia 29 de agosto de 2019
APELAÇÃO CÍVEL N.º 022694/2019 (0000155-65.2013.8.10.0075) - BEQUIMÃO

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Município de Bequimão/MA
Procurador: Markus Fábio Almeida Bouéres (OAB/MA 7124)
Apelado : Geovanio Sousa Almeida
Advogado : Frederico Carneiro Fonteles (OAB/MA nº 7.659) e Carlos Eduardo Sousa Ferreira (OAB/MA nº 12.926)
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ACORDÃO n.º
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REINTEGRAÇÃO
DE CARGO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. DESLIGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NULIDADE DO ATO. RETORNO DO SERVIÇO AO CARGO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se de servidor nomeado em virtude de sua aprovação em concurso público, não poderia ser exonerado sumariamente,
sem a instauração do devido processo administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa, uma vez que os atos
administrativos devem ser precedidos de formalidades, bem como motivados.
2. A responsabilidade Civil do Poder Público (art. 37, § 6º, da Constituição Federal) é objetiva e, em se tratando de ato comissivo,
sua caracterização depende da existência da oficialidade da ação, da relação de causalidade material entre a conduta
administrativa e o resultado danoso, do efetivo prejuízo, bem como a ausência de excludente de responsabilidade, nos termos da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. Necessidade de produção de prova cabal que demonstre o prejuízo anormal a que foi submetido o servidor para fins de
configuração do dever de indenizar.
4. Inexistência de prova do dano (material e moral) alegado, o que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do
CPC. Incabíveis danos morais.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em conhecer e dar
parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e Cleones Carvalho Cunha.
Presidiu a sessão o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Drª Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luís/MA., 29 de agosto de 2019.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 255596/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 033572/2018 (0000485-67.2016.8.10.0104– PARAIBANO
Apelante: Locha Catherine da Silva Ribeiro Lima
Advogada: Dra. Locha Catherine da Silva Ribeiro Lima (OAB/MA 14.305)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Dr. Rafael Sganzerla Durand (OAB/MA 10.348)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha

E M E N T A
RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MOVIMENTAÇÕES
BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INISTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. CONFIGURADO DEVER DE INDENIZAR DO BANCO. PROVIMENTO.
I – Deve-se inverter o ônus da prova (art. 373, II, do CPC) na ocorrência de movimentações bancárias indevidos, cabendoà
instituição bancária o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor;
II -atestado o cometimento de ato ilícito pelo banco réu apto a ensejar reparação pecuniária, deve ser a instituição bancária
condenada a reparar os danos materiais e morais causados;
III – apelação provida.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento, os Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jaime Ferreira Araújo e Jamil de Miranda Gedeon
Neto.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255599/2019
Sessão do 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0094362019 (0002115-74.2016.8.10.0035 – COROATÁ/MA
Apelante: CNOVA Comércio Eletrônico – Casas Bahia.
Advogada: Dra. Flor de Maria Araújo Miranda (OAB/MA 14632)
Apelada: Simone Barbosa Nascimento
Advogado: Dr. Manoel de Sousa Vale (OAB MA 8128)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha

E M E N T A
CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
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INDENIZATÓRIA. VENDA POR MEIO DE SITE VIRTUAL. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. PRESTADOR DE SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER REPARATÓRIO. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DO VALOR
PAGO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PROVA. QUANTUMCOMPENSATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
MANUTENÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I – A loja que presta serviços virtualmente por meio de site deve empreender todos os cuidados inerentes à atividade desenvolvida.
Ainviabilização de gozo do produto pretendido pelo consumidor, além de ensejar a reparação pecuniária a título de danos
materiais, autorizando a entrega do bem almejado, igualmente, traduz inúmeros dissabores e frustrações, hábeis a também
oportunizar indenização pelos danos morais, nos termos da CF/88 e da jurisprudência pátria;
II – o dano moral não exige prova, a lesão é ipsa re, bastando, tão-somente, a demonstração do ilícito, detentor de potencialidade
lesiva;
III – quando o valor fixado no decisum, a título de compensação por danos morais causados, está de acordo com os critérios de
razoabilidade e prudência que regem mensurações dessa natureza, não se justifica a excepcional intervenção da Corte Revisora
para revê-lo;
IV – apelação cível não provida.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação,acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Membros da
Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, unanimemente, em conhecer e negar provimentoao apelo, nos termos do voto do
Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jaime Ferreira de Araújo, Jamil de Miranda
Gedeon Neto.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255600/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0133202019 (0000030-73.2008.8.10.0075) – BEQUIMÃO/MA
Apelante: Município de Bequimão
Procurador: Dr. Markus Fábio Almeida Boueres (OAB/MA 7124)
Apelado: Neiva Maria Estrela Costa
Advogados: Dra. Klecia Rejane Ferreira Chagas(OAB/MA 8054)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha
E M E N TA
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.
I – Aantecipação do julgamento do mérito deve ocorrer toda vez que o juiz se encontre devidamente instruído acerca dos fatos
submetidos à sua apreciação, podendo aplicar o direito ao caso concreto, independentemente da produção de qualquer outra
prova, além da documental já constante dos autos(Art. 355, NCPC);
II – Apelação não provida.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por votação unânime e de acordo com o parecer do Ministério Público, em conhecer e negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Cleones Carvalho Cunha,Jaime Ferreira de Araújo, Jamil de Miranda
Gedeon Neto.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Marilea Campos dos Santos Costa.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255601/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0117292019 (0013223-22.2015.8.10.0040) – IMPERATRIZ
Apelante: Antônio de Oliveira Filho
Advogada: Dra. Karen Lopes da Silva (OAB/MA 11.165)
Apelada: Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA
Advogado: Dr. Juvenal Nunes Ribeiro (OAB/MA 4470)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha.
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
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I – A empresa apelada, em contestação, assumiu a falha na realização da cobrança e afirmou que diligenciou no sentido de efetuar
o cancelamento da fatura referida. Portanto, sendo objeto do pedido inicial e da presente apelação, a declaração de inexistência do
débito, e não sendo apreciado na sentença recorrida, entendo ser viável acolher o presente pleito nesse ponto;
II – em que pesem os aborrecimentos enfrentados pelo autor, in casu, não se vislumbra a existência de dano moral indenizável,
sobretudo porque mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual de Justiça;
III – apelação parcialmente provida.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, unanimemente, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jaime Ferreira de Araújo, Jamil de Miranda Gedeon
Neto.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255603/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0059262019 (0001741-17.2016.8.10.0081) – CAROLINA/MA1.

Apelante: Município de Carolina
Advogado(a): Dr. Diego Fria Andraus (OAB/MA n.º 18.160-A)1.
Apelado: Vanusa Silva Machado dos Santos2.

Advogado(a): Dr. José Eduardo dos Santos Froes (OAB/TO n. º 12.059)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. EDUCAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE
FUNDO DO DIREITO. EXISTÊNCIA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. STF. RE 561.836/RN. STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.
REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. TERMO FINAL PARA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE URV À REMUNERAÇÃO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROVIMENTO.
I –O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, com repercussão geral reconhecida, quando do julgamento do RE 561836/RN,
de que: [..] o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternumde parcela de remuneração por servidor público” (RE 561836, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
26/09/2013, DJe 10-02-2014);
II - sequer o Superior Tribunal de Justiça manteve posicionamento contrário anterior, vez que se curvou ao novo entendimento da
Suprema Corte, passando ambos, ajustando seus julgados, a entenderem que a implantação da reestruturação remuneratória dos
cargos constitui limitação temporalpara incidência do percentual decorrente da conversão da URV;
III - considerando que a restruturação da carreira, cargo e remuneração deu-se em setembro de 1998, quando da publicação daLei
nº 221/1998 do Município de Carolina,a qual absorveu eventuais distorções no momento da conversão dos valores dos
vencimentos de cruzeiro real para URV, jurídico é concluir que eventuais diferenças de vencimentos daí decorrentes deveriam ter
sido cobradas no prazo de cinco anos contados da vigência da dita lei, mas assim nãoocorreu, porquanto a ação originária
somente foi proposta em23 de abril de 2015, quanto já ultrapassado o prazo prescricional;
IV - apelo provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por votação unânime, em dar conhecimento e provimento ao recurso, nos termos do voto do
Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jamil de Miranda Gedeon Neto e Jaime
Ferreira de Araújo.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça, a Dra. Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255607/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 008717/2019 (014093-33.2016.8.10.0040) AO ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO
CÍVEL N.º 021954/2018 – IMPERATRIZ.
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Embargante: Valdemar Lopes de Sousa.
Advogado: Dr. Wellington Daniel Araújo Teixeira (OAB/MA 16131) e Dr. Antônio Teixeira Resende (OAB/MA 4803).
Embargada: Francisca Lima de Alencar.
Defensor Público: Dr. Fábio de Souza Barreto.
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha.
E M E N TA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DISSOCIADO DAS HIPÓTESES INSERTAS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.
I – Constatada a inexistência de vícios e, ante a verificação de que foram opostos com o único escopo de provocar nova discussão
sobre questão já decidida, devem ser repelidos os embargos declaratórios, não obstante o pleito de efeito infringente e fim de
prequestionamento, vez que dissociados das hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC, não tendo tais justificativas o condão de, por
si sós, ensejarem o acolhimento dos aclaratórios;
II – embargos declaratórios rejeitados.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Cleonice Silva Freire e Jaime Ferreira de
Araújo.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255610/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 009780/2019 (0034755-09.2014.8.10.0001)– SÃO LUÍS/MA
Apelante: Luiz Henrique dos Santos Castro
Advogado: Dr. Matheus da Rocha Monte(OAB/MA 9.155)
1º Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Dr. Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/PI 12.008)
2º Apelado: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiro
Advogado: Rafael Furtado Ayres (OAB/DF 17.380)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha

E M E N T A
RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DE DESCONTO. AUSÊNCIA DE
PROVAS. ART. 373, I, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCABÍVEL. IMPROVIMENTO.
I – Mesmo em tratando-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do
CDC, tal fato não exime a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, inciso I,
do CPC;
II - não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar minimamente qualquer dano material ou moral ocasionado por falha
na prestação de serviço dasrés, impossível dar guarida à pretensão ao recebimento da respectiva indenização;
III - apelação não provida.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal,
unanimemente, em conhecer e negarprovimento ao recurso de apelo, nos termos do voto do Desembargador relator.
Participaram do julgamento, os Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jaime Ferreira Araújo e Jamil de Miranda Gedeon
Neto.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255613/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 007255/2019 (0000491-88.2012.8.10.0080) – CANTANHEDE
Apelante: Banco Wolkswagen S/A
Advogado: Dr.Pedro Gustavo Penha Moreira(OAB/MA 12.937)
Apelado: Sérgio Roberto Santos Cantanhede
Advogada: Dra. Janete Matos Chagas Rocha (OAB/MA 9.762)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha
E M E N TA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
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C/C DANOS MORAIS. INSERÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. DÉBITO
INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 STJ.PARCIAL PROVIMENTO.
I – Cabe à prestadora de serviços a responsabilidade de zelar pela procedência e veracidade dos dados cadastrais que lhe são
apresentados, porquanto lhe cabe tomar todas as cautelas necessárias a evitar a utilização fraudulenta dos dados pessoais de
terceiros;
II – contratando com terceiro, o prestador de serviços atrai para si a responsabilidade pela ocorrência de eventuais danos
causados ao titular dos documentos, visto que constitui risco inerente à atividade econômica a verificação da correção e da
fidedignidade dos dados apresentados;
III – não cabe indenização por dano extrapatrimonial decorrente de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, nos
casos em que existam outras inscrições legítimas em nome do consumidor. Súmula nº 385 do STJ;
IV – apelo parcialmente provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
unanimemente, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Participaram do julgamento, os Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jaime Ferreira Araújo e Jamil de Miranda Gedeon
Neto.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255614/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 007681/2019 (0000903-05.2017.8.10.0028) – BURITICUPU/MA
Suscitante: Juízo de Direito da 2aVara da Comarca de Buriticupu
Suscitado: Juízo de Direito da 1aVara da Comarca de Buriticupu
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha

E M E N T A
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
PROCESSO COM NUMERAÇÃO IMPAR. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR AO PROVIMENTO Nº 14/2017 - CGJ/MA. COMPETÊNCIA
DA 2ª VARA DA COMARCA DE BURITICUPU. CONFLITO IMPROCEDENTE.
I - Versando a lide sobre matéria cível e protocolado e distribuído o processo em data anterior ao Provimento CGJ n.º 14/2017
(publicado em 08.06.2017), recebendo numeração impar, incide na espécie a regra inserta no art. 1º, III, competindo, portanto, ao
juízo suscitando, no caso a 2ª Vara da Comarca de Buriticupu, o processamento e julgamento do feito;
II- conflito de competência julgado improcedente.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, julgou pela improcedência do conflito suscitado, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento, os Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jaime Ferreira Araújo e Jamil de Miranda Gedeon
Neto.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255616/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 007613/2019 (0000893-58.2017.8.10.0028) – BURITICUPU/MA
Suscitante: Juízo de Direito da 2aVara da Comarca de Buriticupu
Suscitado: Juízo de Direito da 1aVara da Comarca de Buriticupu
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha

E M E N T A
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
PROCESSO COM NUMERAÇÃO IMPAR. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR AO PROVIMENTO Nº 14/2017 - CGJ/MA. COMPETÊNCIA
DA 2ª VARA DA COMARCA DE BURITICUPU. CONFLITO IMPROCEDENTE.
I - Versando a lide sobre matéria cível e protocolado e distribuído o processo em data anterior ao Provimento CGJ n.º 14/2017
(publicado em 08.06.2017), recebendo numeração impar, incide na espécie a regra inserta no art. 1º, III, competindo, portanto, ao
juízo suscitando, no caso a 2ª Vara da Comarca de Buriticupu, o processamento e julgamento do feito;
II- conflito de competência julgado improcedente.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, julgou pela improcedência do conflito suscitado, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento, os Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jaime Ferreira Araújo e Jamil de Miranda Gedeon
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Neto.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255617/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 014435/2019 (0000811-86.2013.8.10.0086) – ESPERANTINÓPOLIS/MA
Apelantes: Mario Jorge Silva Carneiro, Claudio Carneiro Ribeiro, Emilio Carneiro Martins e outros
Advogado: Dr. José Teodoro do Nascimento (OAB MA 6370)
1º Apelado: Município de Esperantinópolis
Procurador: Dr. Eduardo Santos de Araújo (OAB MA 11019)
2º Apelado: Ministério Público Estadual
Promotor: Dr. Xilon de Souza Júnior
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha.

E M E N TA
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA INSURGIR-SE QUANTO
AO VALOR FIXADO. PRELIMINAR REJEITADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. ART. 85, §§
2oE 8º DO CPC. CRITÉRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. NÃO PROVIMENTO.
I - Consoante entendimento consolidado das Cortes do País e, inclusive, do STJ, a legitimação especial conferida ao causídico
pelo art. 23 da Lei n.º 8.906/94 para executar a verba sucumbencial não exclui a legitimidade ordinária da parte vencedora para
reclamá-la em juízo. Preliminar rejeitada;
II – nas ações sem condenação, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, §§ 2º

e 8o, do CPC, não ficando adstrito, porém, aos limites percentuais estabelecidos no §3odo referido diploma legal, mas aos critérios
ali previstos;
II – apelação cível não provida.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, unanimemente, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jamil de Miranda Gedeon Neto e Jaime
Ferreira de Araújo.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255618/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 012553/2019 (0000603-78.2017.8.10.0081) – CAROLINA/MA
Apelante: Antonio Campelo do Nascimento
Advogado: Dr. Carlos Aluísio de Oliveira Viana (OAB MA 9555)
Apelado: Consórcio Estreito de Energia
Advogado: Dr. Alexandre dos Santos Pereira Vecchio (OAB SC 12049)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha
E M E N T A
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PESCADOR ARTESANAL. CONSÓRCIO ESTREITO DE ENERGIA. ACIDENTE AMBIENTAL. MORTANDADE DE PEIXES.
IMPACTO NA ATIVIDADE PESQUEIRA. INEXISTENTE. FATO ISOLADO. AUSÊNCIA DE DANO CONTÍNUO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TERMO INICIAL DATA DO ACIDENTE. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I – A despeito de provado nos autos que a mortandade de peixes no Rio Tocantins, segundo Parecer Técnico n.º 14/2011, exarado
pelo IBAMA-TO, ocorreu após a construção da Usina Hidrelétrica do Estreito - UHE com a consequente realização dos testes em
turbinas, nos dias 26 e 27 de março de 2011, quando de sua conclusão, contudo, não restou demonstrado que a morte de alguns
peixes, nos anos posteriores de 2012, 2013 e 2014, teria decorrido por responsabilidade da (CESTE), podendo ser atribuída a
algum evento da natureza;
II – não há que se falar em dano contínuo quando o que se pleiteia decorre de um único fato que, embora tenha o condão de
modificar a fauna do rio, não interfere ou prejudica definitivamente a atividade pesqueira a ponto de causar diminuição constante
na renda do pescador artesanal;
III – levando-se em conta que o acidente, causa do pedido indenizatório, ocorreu em março/2011 e que a ação originária somente
foi proposta em 10/05/2017, após o lapso temporal de 05 (cinco) anos, tem-se prescrito o direito do autor, pelo que irretratável a
sentença monocrática;
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IV – apelação não provida.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, unanimemente e em desacordo com o parecer do Ministério Público, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Desembargador relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jamil de Miranda Gedeon Neto e Jaime
Ferreira de Araújo.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255620/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 038022/2018 (0004299-93.2014.8.10.0060) – TIMON/MA
Apelante: Maria da Cruz Ribeiro da Silva
Advogado: Dr. Eduardo do Nascimento Santos (OAB PI 9419)
Apelados: Edivaldo Campos Nunes e Maria de Jesus Sena Nunes
Advogado: Dr. José Carlos de Almeida Pereira (OAB PI 3242)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha

E M E N TA
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 183 DA CF/88 E ART. 1.240 DO CC.
ATO DE MERA LIBERALIDADE. POSSE PRECÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DOMINI. NÃO PREENCHIMENTO DE
UM DOS REQUISITOS. PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I – Não restando atendido um dos requisitos previstos no art. 1.240 do CC, indispensáveis à caracterização da usucapião especial
urbana, qual seja, o animus domini, não há que se falar em posse ad usucapionem;
II – demonstrado nos autos que, em verdade, a autora não possuía o animus domini sobre o imóvel objeto da lide, exercendo a
posse sobre o bem por ato de mera liberalidade dos proprietários, os quais permitiram a utilização da área mas sem renunciarem à
condição de titulares do domínio, agiu com acerto a juíza monocrática ao julgar improcedente o pleito formulado na ação de
usucapião originária;
III – apelação cível não provida.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, unanimemente, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jamil de Miranda Gedeon Neto e Jaime
Ferreira de Araújo.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255624/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 007618/2019 (0000801-80.2017.8.10.0028) – BURITICUPU/MA
Suscitante: Juízo de Direito da 2aVara da Comarca de Buriticupu
Suscitado: Juízo de Direito da 1aVara da Comarca de Buriticupu
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha

E M E N T A
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
PROCESSO COM NUMERAÇÃO IMPAR. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR AO PROVIMENTO Nº 14/2017 - CGJ/MA. COMPETÊNCIA
DA 2ª VARA DA COMARCA DE BURITICUPU. CONFLITO IMPROCEDENTE.
I - Versando a lide sobre matéria cível e protocolado e distribuído o processo em data anterior ao Provimento CGJ n.º 14/2017
(publicado em 08.06.2017), recebendo numeração impar, incide na espécie a regra inserta no art. 1º, III, competindo, portanto, ao
juízo suscitando, no caso a 2ª Vara da Comarca de Buriticupu, o processamento e julgamento do feito;
II - conflito de competência julgado improcedente.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, unanimemente, em julga improcedente o conflito suscitado, nos termos do voto do Desembargador relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jamil de Miranda Gedeon Neto e Jaime
Ferreira de Araújo.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
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RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255634/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 012697/2019 (0028435-84.2007.8.10.0001) – SÃO LUÍS/MA
Apelante: Saulo Araujo Silva
Advogado: Dr Sandro Silva de Souza (OAB MA 5161)
Apelado: Banco Santander S.A. – Banco ABN AMRO Real S.A.
Advogado: Dr. Allan Rodrigues Ferreira (OAB MA 7248)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha.
E M E N TA
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 267,
IV, DO CPC/73. INSURGÊNCIA DO RÉU REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE VERBA
HONORÁRIA. CABIMENTO. REFORMA NESSE PARTICULAR. PARCELAS DEVIDAMENTE QUITADAS. IMPERTINÊNCIA DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART.
940 DO CC. PROVIMENTO.
I – Tendo o autor dado causa à extinção do processo, após a citação do réu, por ausência de pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo, deve arcar com o pagamento das despesas e honorários advocatícios, pois a causalidade que
justifica essa condenação deve-se à extinção prematura do processo e não ao ajuizamento da ação em si. Precedentes;
II – mostrando-se evidente que, à época da propositura da ação, as prestações do contrato de financiamento apontadas como
inadimplidas na ação de busca e apreensão estavam efetivamente pagas, configurando os requisitos insertos no art. 940 do CC,
autoriza-se o pagamento em dobro do que houver sido cobrado indevidamente;
III – a sentença dever ser parcialmente reformada para fazer constar a condenação do autor ao pagamento dos honorários
sucumbenciais, em quantia fixada de acordo com os requisitos insertos no art. 20, §3º e 4º, do CPC/73 (dispositivo legal aplicado à
época da sentença). E, ainda,
IV - apelação cível provida.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, unanimemente, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jamil de Miranda Gedeon Neto e Jaime
Ferreira de Araújo.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255643/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 015383/2019 ao acórdão referente à Apelação Cível n.º 040493/2018
(0000608-03.2017.8.10.0081) – CAROLINA/MA
Embargante: Manoel Messias Soares Rocha
Advogados: Dr. Carlos André Morais Anchieta (OAB MA 6274) e outros
Embargado: Consórcio Estreito de Energia
Advogado: Dr. Alexandre dos Santos Pereira Vecchio (OAB SC 12049)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha

E M E N T A
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. NÃO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
I – Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir
obscuridade, contradição ou erro material, nos termos das hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC;
II – constatada a inexistência de vício de omissão, devem ser repelidos os embargos declaratórios, não obstante pedido de
prequestionamento, vez que dissociados das hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC;
III – embargos de declaração não acolhidos.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, unanimemente, em rejeitar os embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jamil de Miranda Gedeon Neto e Jaime
Ferreira de Araújo.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR
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ACÓRDÃO Nº 255647/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 008780/2019 (0000918-36.2014.8.10.0106) – PASSAGEM FRANCA/MA
Apelantes: Antônio Campelo de Oliveira e Elias Barros Silva e Raimundo Nonato da Silva
Advogado: Dr. Haroldo Cavalcante Coelho (OAB MA 10699)
Apelado: Bartolomeu Antônio Costa
Advogado: Dr. Romulo Reis Porto (OAB MA 12045)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha.
E M E N TA
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE
ACOLHEU PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA. REQUISITOS COMPROVADOS. ART. 561 DO CPC. PROCEDÊNCIA DO
INTERDITO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I - Verificando-se comprovados nos autos, através de documentos e prova pericial, os requisitos insertos no art. 561 do CPC, face
à ocorrência de esbulho no imóvel objeto da lide, há de ser mantida a sentença que julgou procedente o pleito de reintegração de
posse;
II – apelação não provida.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, unanimemente, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jamil de Miranda Gedeon Neto e Jaime
Ferreira de Araújo.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255648/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 011716/2019 (0002125-65.2010.8.10.0056) – SANTA INÊS/MA
Apelante: Izaque Gomes de Amorim Fialho
Advogada: Drª Liana Carla Vieira Barbosa Freitas (OAB PI 3919)
Apelado: Banco Bradesco S.A.
Advogado: Dr. Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB MA 9976-A)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha.
E M E N TA
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. INSURGÊNCIA DO RÉU REQUERENDO
A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. REFORMA NESSE PARTICULAR.
PROVIMENTO.
I – Tendo o autor dado causa à extinção do processo, após a citação do réu, por inércia em dar andamento ao feito sem cumprir as
diligência que lhe competia, deve arcar com o pagamento das despesas e honorários advocatícios, pois a causalidade que justifica
essa condenação deve-se à extinção prematura do processo e não ao ajuizamento da ação em si. Precedentes;
II – a sentença dever ser parcialmente reformada para fazer constar a condenação do autor ao pagamento dos honorários
sucumbenciais, em percentual fixado de acordo com os requisitos insertos no art. 85, §2º, do CPC;
III - apelação cível provida.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, unanimemente, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jamil de Miranda Gedeon Neto e Jaime
Ferreira de Araújo.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255654/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 008115/2019 (0000086-84.2013.8.10.0058) – SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA
Apelante: Ministério Público do Estado do Maranhão
Promotora: Drª Silvia Menezes de Miranda
1º Apelado: V. H. S. L. e Y. S. L., representadas por Maria Santana Santos Silva
Defensor Público: Dr. Bruno Antonio Barros Santos
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2º Apelado: Francisco Pereira Lima Júnior
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha.
E M E N TA
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RESGUARDO DO DIREITO DE MENORES.
FUNDAMENTAL E INDISPONÍVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. ART. 227, DA CF/88. ITENS DE ACORDO
HOMOLOGADO EM JUÍZO. PREJUÍZO AOS MENORES INCAPAZES. EXCLUSÃO DA AVENÇA. PROVIMENTO.
I – Em razão de os direitos ligados à proteção da infância e da juventude, enumerados nos regramentos constitucionais e legais,
pautarem-se no princípio da absoluta prioridade, além de gozarem da característica predominante de serem indisponíveis, o
Ministério Público torna-se naturalmente legitimado à sua defesa;
II - as técnicas autocompositivas e consensuais, ainda que expoentes da nova sistemática processual, continuam a não prevalecer
sobre os interesses de menores incapazes, a serem devidamente resguardados pelo Ministério Público. E, no caso dos autos, a
ponderação da realidade econômica de ambos os genitores deve ser validada, mas para análise dos itens do acordo por eles
celebrado que não ensejou prejuízo aos menores, não devendo ser homologado, em contrapartida, o tópico que atentou contra o
direito dos incapazes;
III - apelação cível provida.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, unanimemente, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jamil de Miranda Gedeon Neto e Jaime
Ferreira de Araújo.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255666/2019
Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 010292/2019 (0001465-22.2016.8.10.0069) – ARAIOSES
Apelante: Município de Araioses
Procurador: Lourival Gonçalves de Araújo
Apelado: George Andrew Sousa Vieira
Advogado: Dr. Antônio Israel Carvalho Sales (OAB MA 11145-A)
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha

E M E N T A
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA HOMOLOGADA. VÍCIO DE VONTADE. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.
I– Tendo uma das partes se manifestado oportunamente, demonstrando o desinteresse na homologação do acordo e
apresentando termo de desistência, deve ser cassada a sentença que a despeito disso homologou a avença, tendo em vista que o
negócio jurídico é nulo por vício de consentimento;
II – apelação provida.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores Membros da Terceira Câmara Cível deste Egrégio
Tribunal, unanimemente, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do desembargador relator.
Participaram do julgamento, os Desembargadores Cleones Carvalho Cunha, Jaime Ferreira Araújo e Jamil de Miranda Gedeon
Neto.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luís, 22 de agosto de 2019.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805230-73.2019.8.10.0000 – BARREIRINHAS

Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

Agravante: Mariana Pires dos Santos

Advogado(a)(s): Orlando da Silva Campos (OAB/MA nº 4.975) e Érika Verde Conceição Travassos (OAB/MA nº 15.840)

Agravado(a): Município de Barreirinhas

Advogado(a): James da Silva Bezerra (OAB/MA nº 6.216)
EMENTA: DECISÃO QUE NÃO ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III DO CPC.
I – A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de todo e qualquer recurso, a
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inobservância do prazo, que é peremptório, torna imperativo o seu não conhecimento.
II – Problemas no computador do advogado ou com sua conexão de internet não é motivo para justificar

o atraso no protocolo (ID nº 4079646). 
III – Recurso não conhecido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Maria Pires dos Santos Neta interpôs agravo interno da decisão deste relator (ID nº 3909343) que não atribuiu

efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Os elementos existentes nos autos demonstram que o recurso é intempestivo, porque a decisão recorrida foi

publicada no DJe em 05.07.2019 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 08.07.2019 (segunda-feira), o prazo

encerrou-se dia 26.07.2019. No entanto, o recurso foi interposto somente em 27.07.2019, ultrapassando o prazo de 15 (quinze) dias

úteis, conforme artigo 219 e 1.003, §5º do CPC.

Estabelece o § 5º, art. 1.003 do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os

recursos e para respondê-los é de 15 (quinze) dias.

Conforme demonstrado acima, o agravo interno foi interposto depois de transcorrido o lapso temporal

previsto no CPC.

Segundo o Professor Alexandre Freitas de Câmara em suas "Lições de Direito Processual Civil", 19a edição,

Editora Lumen Juris, São Paulo, 2010: “ Diz-se intempestivo o ato processual que é praticado após o término do prazo legal para o

seu cometimento. Ocorre, então, a chamada preclusão temporal, que é a perda da faculdade de se praticar um ato processual.”

Mostra-se, como dito antes, indiscutível a intempestividade do presente recurso, vez que, sem nenhuma

justificativa, o agravo foi interposto visivelmente fora do prazo previsto em lei.
Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR
USUÁRIA DE DROGAS. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. Tendo a parte interposto o recurso de
apelação após ter transcorrido, com sobras, o prazo legal, evidentemente a sua inconformidade não poderia ter sido
recebida pelo julgador a quo, pois sabidamente a tempestividade constitui pressuposto recursal objetivo. Recurso
desprovido. (TJ-RS - AI: 70060793957 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento:
24/09/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/09/2014)

E mais, ao consultar as datas de indisponibilidades do sistema PJE no sítio do Tribunal de Justiça do

Maranhão (http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/988/publicacao/406155) não consta nenhuma intercorrência no dia 26 de julho

de 2019 para ensejar a prorrogação de prazo.

Ora, problemas no computador do advogado ou com sua conexão de internet não é motivo para justificar o

atraso no protocolo (ID nº 4079646).

Considerando que a tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de todo e qualquer

recurso, a inobservância do prazo, que é peremptório, torna imperativo o seu não conhecimento.

Posto isto, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, não conheço do recurso, eis que manifestamente

inadmissível.

Publique-se. Após, vista dos autos à PGJ, para parecer.

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

Relator
A8

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO – São Luís
Nº Único: 0807373-35.2019.8.10.0000
Agravante: Estado do Maranhão
Procurador: Paulo Felipe Nunes da Fonseca
Agravada: Dorenila Oliveira Lopes
Advogado: Paulo Roberto Costa Miranda OAB/MA 765
Relatora: DesªCleonice Silva Freire

DECISÃO
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Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Maranhão, contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, nos autos do Cumprimento de
Sentença promovido porDorenila Oliveira Lopes,ora Agravada.
Colhem-se dos autos que o Juiz a quo, ao receber a inicial do cumprimento de sentença, determinou o imediato cumprimento da
obrigação de fazer para proceder à implantação do percentual referente a URV à remuneração da autora.
Inconformado, o Agravante interpõe o presente Recurso e sustenta, em síntese, que a Agravada pertence ao SINDSAUDEMA
(Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem e Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado do Maranhão), e
não ao SINTSEP/MA, autor da ação coletiva que deu origem ao título executivo,motivo pelo qual, segundo sua ótica, não teria a
Recorrida legitimidade para executar individualmente o título judicial, como requerido.
O Agravante afirma que a Secretaria da Gestão e Previdência não poderia ter sido intimada para dar cumprimento à obrigação, e
sim a Procuradoria Geral do Estado, órgão de representação judicial do Estado do Maranhão.
Com tais argumentos, requer seja suspensa a decisão agravada, até julgamento definitivo deste recurso pelo Órgão Colegiado.
Sendo o suficiente a relatar, passo a decidir.
O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, adequando-se, portanto, ao caso sob
análise.
Por outro prisma, considerando tratar-se de processo eletrônico, na forma do artigo 1.017, §5º, do Código de Processo Civil, torna-
se desnecessária a juntada das peças obrigatórias ou facultativas, sendo a tempestividade recursal constatada pelo acesso aos
autos do processo de origem.
De tal modo, conheço do presente do recurso.
Quanto à suspensividade requerida, entendo, nesta fase de cognição sumária, que o Agravante demonstrou com clareza e
objetividade a probabilidade do direito invocado, pois a legitimidade da Agravada para executar o título judicial não restou
plenamente comprovada.
Com efeito, diante dos documentos colacionados aos autos, vejo, em primeira análise, que a Recorrida não comprovou
efetivamente ser filiada ao SINTSEP/MA, autora da Ação Coletiva em foco, o que, neste momento processual, reflete a
ilegitimidade alegada pelo Recorrente.
Sob outro aspecto, entendo que o cumprimento imediato da decisão poderá trazer risco de dano ao Erário, na medida em que a
implantação do percentual em tela nos vencimentos da Agravada, sem amparo em título judicial apto, acarretará dificuldade de
reversão dos valores aos cofres públicos.
No que tange aos outros pontos de inconformismo do Agravante, concluo que estes se confundem com o mérito da demanda,
devendo ser analisados oportunamente pelo Órgão Colegiado.
Por fim, ressalto que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1, prevê a possibilidade do Relator atribuir efeito
suspensivo ao Agravo de Instrumento, sobrestando o cumprimento da decisão agravada, contudo, tal providência somente tem
amparo em casos excepcionais, o que, nesta fase inicial, foi evidenciado pelo Agravante, como exposto em linhas anteriores.
De tal forma, verificando a conjugação dos requisitos indispensáveis à concessão do pleito do Recorrente, defiro a
suspensividade requerida.
Comunique-se imediatamente desta decisão ao Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís.
Intime-se a parte agravada, ex vi do inciso II, do dispositivo legal supracitado.
Após, abra-se vista dos autosà Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 30 de agosto de 2019.
Desª.Cleonice Silva Freire

Relatora
1Art. 1.019 (…)
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
comunicando ao juiz sua decisão;

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807488-56.2019.8.10.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

AGRAVANTE : FERNANDA CRISTINA DE ARAÚJO VALE E OUTROS

ADVOGADO(S) : FERNANDO ANDRÉ PINHEIRO GOMES (OAB/MA 7067)

AGRAVADO : SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO LUÍS
D E C I S Ã O

Analisando mais detidamente os autos, observo a distribuição de anterior Apelação Cível (nº 8582-79.2013.8.10.0001 - 45023-2017) sobre a

relação jurídica de base, distribuído no âmbito da Quarta Câmara Cível ao eminente Des. Macelino Chaves Everton. 

Assim, flagrante a necessidade de encaminhar os presentes autos ao relator prevento, nos termos do artigo 242 do RITJMA.

Ante o exposto, reconhecendo minha incompetência para processar e julgar o presente recurso, determino que seja o presente feito remetido

à Coordenadoria de distribuição para os devidos fins, a fim de ser respeitada a relação de prevenção.
Cumpra-se. Publique-se.

São Luís/MA, data do sistema.
Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
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Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807577–79.2019.8.10.0000

RELATOR : DESEMBARGADOR JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

AGRAVANTE: IASMIM CRYSTINA SILVA PEREIRA

ADVOGADO(S) : ANTONIO JOSE GARCIA PINHEIRO - OAB/MA nº 5.511

AGRAVADO: CEUMA – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

DECISÃO

Iasmim Crystina Silva Pereira interpôs recurso agravo de instrumento, com pedido atribuição de liminar,

contra decisão do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de São Luís (MA), proferida nos autos da Ação Ordinária nº

0832666-04.2019.8.10.0001, pela qual foi indeferido o pedido de liminar.

Sustenta, em síntese, a agravante que é aluna do curso de medicina e requer que seja autorizada

sua transferência do Campus Ceuma de Imperatriz para um dos campus nesta cidade de São Luís, haja vista necessitar de

tratamento psicológico, cujo laudo destaca a necessidade de retorno à capital (vez que “a sua situação acadêmica atual é um dos

fatores que tem provocado as crises de ansiedade”), o seu plano de saúde não oferece tais serviços em Imperatriz, não podendo,

à obviedade, pagar por todo o tratamento em clínica particular, bem como sua mãe (MARIA LUZILENE), que reside só, submeteu-

se em 02/07/2019, a um procedimento cirúrgico – “artroscopia de ruptura de manguito rotador OD” (doc.7) –, tendo, em

decorrência, a necessidade de tratamento fisioterápico durante pelo menos 2 meses, necessitando, pois, de acompanhamento.

Ao final, requereu, que a concessão de liminar, a fim de que a Ré proceda, no prazo de 48

horas, a transferência do curso de medicina da Autora da cidade de Imperatriz/MA para o campus de São Luís/MA,

sob pena de multa diária a ser arbitrada.

É o Relatório. Decido.

O art. 1.019, inciso I do NCPC estabelece que: “ Recebido o agravo de instrumento no

tribunal [...] se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV (hipóteses de recursos inadmissíveis,

prejudicados, contrários a súmula do STF e do STJ, ou repetitivos e demais hipóteses similares previstas nas

letras a, b e c), o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em

antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão”.

De outro modo, o parágrafo único do art. 955 estabelece que: “ A eficácia da decisão

recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos seus efeitos houve risco de

dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso”.

A pretensão recursal gira em torno do preenchimento dos requisitos autorizadores da

concessão de liminar de transferência do curso de medicina do campus de Imperatriz para São Luís, seja em razão

do tratamento psicológico da Agravante, seja pela necessidade de acompanhamento do estado de saúde de sua

mãe.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96) prevê, em seu art. 49, os

requisitos necessários à transferência de aluno regular de uma Instituição de Ensino Superior para outra, nos

seguintes termos:
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Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares,

para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

A exceção a esta regra, prevista no parágrafo único do dispositivo legal em comento, encontra-

se regulamentada na Lei nº 9.536/97, de seguinte teor:

Art. 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394,

de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino,

em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público

federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada

remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a

instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. (Vide ADIN 3324-7)

Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se

deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de

confiança.

In casu, vejo que a Agravada deflagrou o EDITAL 10/2019, de 07 de junho de 2019 - EDITAL

DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA E INTERNA PARA O CURSO DE MEDICINA SÃO LUÍS 2019.2., tendo

disponibilizado 11 (onze) vagas para o segundo período, tendo o Agravante ficado na 15º posição.

Nesse contexto, numa análise preliminar, vejo que a Agravante não logrou êxito no processo seletivo da

referida transferência, eis que classificada fora das vagas disponibilizadas, nem se enquadra nas exceções legais, estando ausente

o requisito da probabilidade do direito.

A despeito da Agravante ter invocado os relevantes princípios da proteção da unidade familiar e do direito

a saúde e educação, previstos nos arts. 196, 205 e 226 da Constituição Federal, não se trata da manutenção do núcleo familiar

constituído pelo próprio estudante juntamente com seu cônjuge e filhos.

A transferência compulsória da Agravante para acompanhar genitora fere o princípio da

igualdade, por preterir outros estudantes que, em situação similar à da autora, também gostariam de estar ao lado

dos seus pais idosos ou portadores de necessidades especiais em vez de, em terra estranha, buscar o seu

aprimoramento pessoal, adotando outras soluções que os permitam compatibilizar os estudos com tais

necessidades familiares.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE

SEGUIMENTO. 1. O Tribunal de justiça do Estado do Ceará confirmou o entendimento do Juízo quanto

à improcedência do pedido de transferência de aluno universitário, considerado não atendimentos dos

requisitos pertinentes. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 6º, 196, 205 e 226, §

7º, da Constituição Federal. Entende contrariados os princípios do direito à saúde, à educação e ao

convívio familiar. Discorre sobre a necessidade de acompanhar a genitora que se encontra em

tratamento médico. 2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação

jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não

pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na

origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos

dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado local procedeu a julgamento fundamentado de

forma consentânea com a ordem jurídica. No mais, eis o teor do acórdão recorrido: A autora não logrou

êxito no processo seletivo que a instituição oferece para que alunos de outras universidades possam
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requerer a transferência, dentro do número de vagas disponíveis, não se enquadrando nas condições

para que seja matriculada na UNIFOR, o que torna inexequível o pleito. Levando em consideração que

a instituição tem autorização para ministrar o curso para 120 (cento e vinte) vagas por ano, não há

como disponibilizar a matrícula da autora sem ofender o princípio da isonomia com os demais

candidatos, que almejam a transferência. A demandante participou do processo seletivo, tendo sido

classificada fora do número de vagas oferecida. Agora requer a transferência compulsória por motivo

de doença, alegando que a mãe descobriu um nódulo no seio que poderá se transformar em câncer e

a própria autora ter desenvolvido depressão e necessitar de tratamento médico perto de seus familiares.

Realmente, não há mínima comprovação nos autos de que a genitora tenha sofrido qualquer imposição

para mudar de domicílio, por motivos de trabalho. Ademais, em que pese estar a genitora acometida de

síndrome de Chron e ter descoberto um nódulo no seio, que tem risco de vir a desenvolver câncer, não é

motivo suficiente para amparar a transferência de oficio da recorrente, até mesmo porque, em João

Pessoa também há destacados profissionais e recursos para tratamento de sua enfermidade. Somente a

partir da análise do quadro fático seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede

extraordinária. 3. Nego seguimento ao extraordinário. 4. Publiquem. Brasília, 17 de setembro de 2018.

Ministro MARCO AURÉLIO Relator (STF - RE: 1142600 CE - CEARÁ, Relator: Min. MARCO AURÉLIO,

Data de Julgamento: 17/09/2018, Data de Publicação: DJe-200 21/09/2018)

Posto isto, indefiro o pedido de liminar.

Comunique-se ao juízo de origem o teor desta decisão, para os fins de direito, e dispensando-o

prestar informações complementares.

Intimem-se a agravante, por seu advogado, mediante publicação da presente decisão no Diário

Eletrônico da Justiça.

Intimem-se a agravada, na forma da lei, para tomar conhecimento dos termos da presente

decisão e para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal, facultando-lhe a juntada da documentação

que entender cabível.

Ultimadas essas providências e decorridos os prazos de estilo, voltem-me conclusos.

Publique-se.

São Luís/MA, data do sistema.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829084-64.2017.8.10.0001

Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
1º Apelante: Maria dos Milagres Diniz Araújo
Advogado(a)(s): Francinete de Melo Rodrigues (OAB/MA nº 13.356)
2º Apelante: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Oaxaca Incorporadora Ltda.
Agravado(a)(s): Carlos Frederico Diminici (OAB/MA nº 5.410)
1º Apelado: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Oaxaca Incorporadora Ltda.
Agravado(a)(s): Carlos Frederico Diminici (OAB/MA nº 5.410)
2º Apelado: Maria dos Milagres Diniz Araújo
Advogado(a)(s): Francinete de Melo Rodrigues (OAB/MA nº 13.356)
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HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. VONTADE SOBERANA DAS PARTES. INTENÇÃO DE POR FIM AO LITÍGIO E
EXTINÇÃO DOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829084-64.2017.8.10.0001.
I - Com fulcro no artigo 487, III, “b”, do NCPC, homologo o acordo de ID nº 4329879, para que produza os seus
efeitos legais.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Maria dos Milagres Diniz Araújo interpôs recurso de apelação (ID nº 3360666) contra sentença prolatada pelo

Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação Ordinária nº 0829084-64.2017.8.10.0001 promovida contra Cyrela

Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Oaxaca Incorporadora Ltda., que julgou parcialmente procedente o pedido

inicial para:

a) RESCINDIR o contrato de promessa de compra e venda de instrumento particular de contrato de

promessa de compra e venda de unidade condominial travado entre as partes, para, em consequência, CONDENAR a Rés

solidariamente a restituírem a quantia paga no importe de R$ 135.481,26 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um

reais e vinte e seis centavos), cujos valores deverão sofrer incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada

pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação por se tratar de ilícito contratual.

b) CONDENAR as Rés ao pagamento de lucros cessantes, decorrentes do atraso na entrega do imóvel, no

valor do bem previsto contratualmente, correspondente a 0,5% ao mês sobre o preço total avençado no contrato, contando-se do

término do prazo de tolerância de 180 dias (ocorrido em julho/2015) até a data da efetiva entrega do bem (agosto/2015), portanto,

apenas um mês de atraso, cujos valores incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) a.m, a contar da citação e correção

monetária, pelo INPC, a partir do quinto dia do mês referente ao atraso da obra (05/08/2015).

c) INDEFERIR o pedido de condenação por danos morais, conforme fundamentação alinhavada no bojo da

decisão;

Por outro lado, Oaxaca Incorporadora Ltda. e Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações

também interpuseram recurso de apelação da mesma sentença (ID nº 3360668).

Ocorre que, foi juntada a petição protocolizada sob o ID nº 4329879 em que as partes pleiteiam a

homologação de acordo extrajudicial celebrado no sentido de pôr fim ao litígio.

É o relatório. Decido.

O cerne da questão gira em torno da homologação do acordo de ID nº 4329879 celebrado entre as partes no

sentido de pôr fim à lide.

Trata-se de acordo de vontades celebrado entre agentes capazes e sobre objeto lícito, visando a composição

amigável de lide de interesse privado, sobre o qual não pende qualquer óbice de ordem legal, achando-se as petições firmadas

pelos procuradores de ambas as partes, devidamente habilitados.

A homologação requerida implica, pois, em decisão que extingue o processo com julgamento do mérito, nos

termos do que dispõe o art. 487, III, “b”, do NCPC, produzindo coisa julgada material, sendo, portanto, competente para procedê-

la esta Terceira Câmara Cível, a quem a matéria foi devolvida por meio de recurso de apelação.

Nesse contexto, não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim em

homologação da transação celebrada entre as partes, que constituíra novo título executivo a ser executado pelas partes, em caso

de descumprimento, ficando prejudicada a análise das Apelações.

Posto isso, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do NCPC, homologo o acordo de ID nº 4329879, para que

produza os seus efeitos legais.

Custas processuais e honorários sucumbenciais na forma em que estipulado no acordo (cláusulas 5 e 6).

Publique-se.

Publique-se.

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.
Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

Relator
A8
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TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL n.º 1206/2019 (0001089-33.2014.8.10.0028) - BURITICUPU

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : MARIA DE FÁTIMA MELO DE OLIVEIRA
Advogado : Samir Buzar dos Santos (OAB/MA 11048)
Apelado : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU - IPSEMB
Advogado : Epitácio de Oliveira Sousa (OAB/MA 8126)

DESPACHO
MARIA DE FÁTIMA MELO DE OLIVEIRA interpôso presente recurso de Apelação da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Buriticupu/MA, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte n.º 1089-33.2014.8.10.0028,
que propôs contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU - IPSEMB, assim
julgada:
Ante o exposto, com suporte no conteúdo dos autos e dispositivos legais pertinentes à matéria, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e honorários, em face do deferimento da gratuidade judiciária nesta oportunidade.
Consta da inicial de fls. 02/05 que: a) a autora (Sra. Maria de Fátima) é mãe do falecido Aurenildo Melo de Oliveira, servidor
público municipal, cargo de digitador, com lotação na Escola Padre Edmilson, matrícula 5554, Município de Buriticupu/MA; b) o de
cujusera segurado obrigatório do RPPS do ente municipal requerido, vez que ocupava cargo efetivo, após regular aprovação em
Concurso Público, conforme Portaria n.º 201/2010, com posse e exercicio em 20/12/2010; c) o servidor é falecido desde
20/07/2013 em razão de acidente de trânsito; d) a parte autora requereu a procedência do pedido, com a concessão do benefício
de pensão por morte, porquanto era dependente do falecido, o que lhe foi negado pelo IPSEMB(fls. 13/23).
Considerando que o pleito autoral consiste em Concessão de Pensão Por Morte, e a mesma encontra seu regramento disposto na
Lei Municipal n.º 118/1995, CONVERTO O PROCESSO EM DILIGÊNCIA, determinando a intimação das partes, através de seus
advogados, para juntarem aos autos inteiro teor da Lei Municipal n.º 118/1995, no prazo de 05 (cinco) dias.
Publique-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

A3

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 3970251 NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801368-94.2019.10.0000 – SÃO LUIS/MA

Relator: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

EMBARGANTE: TEMIS SEREJO SAUÁIA

Advogado: Dr (s). HAROLDO GUIMARÃES SOARES FILHO (OAB/MA 5078) e GUSTAVO SAUÁIA (OAB/MA 6600)

EMBARGADO: SAVIGNY SEREJO SAUAIA

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MACEDO COUTO (OAB/MA 6710)
DESPACHO

Diante da juntada de documentos novos na petição de ID 4333981, determino a intimação da parte

embargada, na forma da lei, para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os mesmos.
Decorrido o prazo acima, com ou sem resposta, voltem-me conclusos.
Publique-se.
São Luís, data do sistema.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805402-15.2019.8.10.0000

RELATOR : DESEMBARGADOR JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

AGRAVANTE : ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADOR: RENATA BESSA DA SILVA

AGRAVADO : DIEGO DE SOUSA TROVÃO E OUTROS

ADVOGADO(S) : EDILSON MÁXIMO ARAÚJO DA SILVA (OAB/MA 8657)
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DESPACHO

Intime-se o Estado do Maranhão, na forma da lei, para, querendo, se manifestar sobre a preliminar

suscitada nas Contrarrazões apresentadas no ID 4066440, no prazo de 05 (cinco) dias, em respeito ao princípio da vedação à

surpresa.

Decorrido o prazo, havendo ou não manifestação, voltem conclusos.

Publique-se.

São Luís/MA, data do sistema.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

Relator
A2

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO – São Luís
Nº Único: 0807181-05.2019.8.10.0000
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado: Sérgio Schulze, OAB/MA16.840-A
Agravado: Kenio Marcio Almeida Trindade
Relatora:Desª.Cleonice Silva Freire

DESPACHO
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/Acontra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Termo Judiciário de São
Luís, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensãoajuizada em face deKenio Marcio Almeida Trindade, ora Agravado, postergou
o pedido liminar de busca e apreensão após a realização da audiência de conciliação.
Sustenta o Agravante ter firmado com o Agravado um contrato de financiamento com reserva em alienação fiduciária, mediante o
qual o Recorrido se comprometeu ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 948,20(novecentos e quarenta e
oito reais e vintecentavos).
Salienta que, em razão da mora do Agravado, ingressou com a demanda na origem, postulando, liminarmente, a busca e
apreensão do veículo Ford Fiesta Titaniumano 2013, modelo 2014.
Afirma que, não obstante o preenchimento dos requisitos legais para a busca e apreensão liminar, a Juíza de primeiro grau
postergou a análise desse pedido após a realização da audiência de conciliação, contrariando o disposto no Decreto-Lei nº.
911/1969, em seu art. 3º, que autoriza a concessão do pedido de urgência independentemente da audiência de conciliação prévia.
Por essa razão, a Agravante interpõe o presente Recurso, postulando a antecipação da tutela recursal, nos moldes da liminar
pretendida na origem, e, ao final, o provimento do Agravo, com todas suas consequências.
Analisando a documentação carreada aos autos, e diante da peculiaridade da questão jurídica debatida, creio ser prudente, nesse
caso, ouvir a parte contrária, antes de deliberar sobre o pedido requerido.
Com efeito, “ a regra, no direito pátrio, é a defesa exercida previamente à prolação de qualquer decisão, por força do art.
5º, LV, da Constituição” (STF, MS 32579, Rel. Min. Luiz Fux).
Dessa forma, reservo-me a apreciar o pedido de efeito suspensivoativoapós a resposta do Agravado, no prazo de 15 (quinze)
dias.
Decorrido esse prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Publique-se e Cumpra-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO – São Luís
Nº Único: 0807219-17.2019.8.10.0000
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado: Sérgio Schulze, OAB/MA16.840-A
Agravado: José da Silva Sousa
Relatora:Desª.Cleonice Silva Freire

DESPACHO
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/Acontra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Termo Judiciário de São
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Luís, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensãoajuizada em face deJoséda Silva Sousa, ora Agravado, postergou o pedido
liminar de busca e apreensão após a realização da audiência de conciliação.
Sustenta o Agravante ter firmado com o Agravado um contrato de financiamento com reserva em alienação fiduciária, mediante o
qual o Recorrido se comprometeu ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 861,75 (oitocentos e sessenta e
um reais e setenta e cinco centavos).
Salienta que, em razão da mora do Agravado, ingressou com a demanda na origem, postulando, liminarmente, a busca e
apreensão do veículo Hyundai HB20 ano 2013, modelo 2014.
Afirma que, não obstante o preenchimento dos requisitos legais para a busca e apreensão liminar, a Juíza de primeiro grau
postergou a análise desse pedido após a realização da audiência de conciliação, contrariando o disposto no Decreto-Lei nº.
911/1969, em seu art. 3º, que autoriza a concessão do pedido de urgência independentemente da audiência de conciliação prévia.
Por essa razão, a Agravante interpõe o presente Recurso, postulando a antecipação da tutela recursal, nos moldes da liminar
pretendida na origem, e, ao final, o provimento do Agravo, com todas suas consequências.
Analisando a documentação carreada aos autos, e diante da peculiaridade da questão jurídica debatida, creio ser prudente, nesse
caso, ouvir a parte contrária, antes de deliberar sobre o pedido requerido.
Com efeito, “ a regra, no direito pátrio, é a defesa exercida previamente à prolação de qualquer decisão, por força do art.
5º, LV, da Constituição” (STF, MS 32579, Rel. Min. Luiz Fux).
Dessa forma, reservo-me a apreciar o pedido de efeito suspensivoativoapós a resposta do Agravado, no prazo de 15 (quinze)
dias.
Decorrido esse prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Publique-se e Cumpra-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Caxias
Nº Único: 0807257-29.2019.8.10.0000
Agravante: Departamento Estadual de Trânsito
Advogado: Marvio Aguiar Reis, OAB/MA 5.915 e outros
Agravado: Clodomir Costa Rocha
Advogado: José Dilson Lopes de Oliveira, OAB/MA 4.635
Relatora: Desª.Cleonice Silva Freire

DESPACHO
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto peloDepartamento Estadual de Trânsito,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Caxias, que, nos autos daAção de Obrigação
de Fazerformuladapor Clodomir Costa Rocha,deferiu a tutela de urgência requerida, para que o Agravante promova o registro e
emplacamento do “Caminhão Trator, Marca Internacional 9800 I 6x2, Diesel, ano/modelo 2011-2012, cor vermelha, chassis
93SNYAHR5CR481778”.
Afirma o Recorrente que a decisão impugnada não pode ser cumprida, tendo em vista a existência de duplicidade na base de
dados do sistema nacional de registro de automóveis, que aponta cadastro anterior de veículo com mesmo número de chassis do
caminhão de propriedade do Recorrido.
Assevera que há indícios de que o veículo em questão é objeto de clonagem, não sendo possível declinar com precisão qual dos
bens foi objeto de fraude, se o do Agravado, ou o caminhão que está registrado em Minas Gerais.
Por essa razão, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, para que seja desobrigado de promover o registro, até que se
concluam as investigações em curso na Polícia Rodoviária Federal, a respeito da clonagem do caminhão.
Analisando os autos, sem prejuízo das alegações da parte Agravante, observo que a decisão agravada foi proferida em
04.05.2016, conforme consta no evento nº. 4259313, havendo dúvidas, portanto, acerca da tempestividade do presente Recurso.
Pelo exposto, determino a intimação da parteAgravante, por seus advogados, para que promova a juntada aos autos da certidão
de intimação da decisão ou outro documento idôneo que ateste a tempestividade do Agravo, no prazo de 5 (cinco) dias,sob pena
de não conhecimento do Recurso(art. 932, p. único, Código de Processo Civil).
Decorrido esse prazo, voltem conclusos.
São Luís, 30 de agosto de 2019.

Des.ªCleonice Silva Freire
Relatora

PAUTA DE JULGAMENTO
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

SERÃO JULGADOS PELA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS NOVE HORAS, OU
NÃO SE REALIZANDO, NAS QUINTAS-FEIRAS SUBSEQÜENTES OS SEGUINTES PROCESSOS:
01-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835501-96.2018.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Apelante: Francisca de Araújo Souza
Advogado: Fernanda Medeiros Pestana Teixeira (OAB/MA nº 10.551)
Apelado: Estado do Maranhão
Procurador: Raimundo Soares de Carvalho
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
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___________________________
02-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800565-11.2019.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Apelantes: Vera Lúcia Sousa, Vera Lúcia Calvet Ferreira e Maria da Graça Ferreira Coimbra
Advogado: Leverriher Alencar de Oliveira Júnior (OAB/MA nº 7.782)
Apelado: Estado do Maranhão
Procurador: Francisco Stênio de Oliveira Neto (OAB/MA nº 17.952)
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
03-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804258-03.2019.8.10.0001 - SÃO LUÍS
Apelante: Conceição de Maria Silva e outros
Advogado: Edson Castelo Branco Dominici Júnior (OAB/MA 8563)
Apelado: Estado do Maranhão
Procurador: Carlos Santana Lopes
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
04-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850184-75.2017.8.10.0001– SÃO LUÍS
Apelante : Arias Moreira dos Santos
Advogado : Thiago Henrique de Sousa Teixeira, OAB/MA 1.012.
Apelado : Estado do Maranhão
Procurador : Angelus Emilio Medeiros de Azevedo Maia
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
05-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834762-26.2018.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Apelante: Rosa Maria Diniz dos Santos
Advogados: Dr. Thiago Henrique de Sousa Teixeira (OAB/MA nº 10.012) e Dra. Fernanda Medeiros Pestana Teixeira (OAB/MA nº
10.551)
Apelado: Estado do Maranhão
Procurador: Romário José Lima Escórcio
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
06-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829702-72.2018.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Apelante: Maria Valdecy Costa Andrade
Advogados: Dr. Thiago Henrique de Sousa Teixeira (OAB/MA nº 10.012) e Dra. Fernanda Medeiros Pestana Teixeira (OAB/MA nº
10.551)
Apelado: Estado do Maranhão
Procuradora: Luciana Cardoso Maia
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
07-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822191-23.2018.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Apelante: Benedita Maria Santos
Advogada: Luanna Georgia Nascimento Azevedo (OAB/MA nº 10.560)
Apelado: Estado do Maranhão
Procurador: Mateus Silva Lima
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
08-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844409-79.2017.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Embargante: Município de São Luís
Procuradora: Maria Tereza Freitas Rochas
Embargado: João Batista Correa Costa
Defensor Público: Cosmo Sobral da Silva
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
09-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850341-48.2017.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Apelante: Maria Zilma Silva Costa
Advogados: Dr. Thiago Henrique de Sousa Teixeira (OAB/MA nº 10.012), Dra. Fernanda Medeiros Pestana Teixeira (OAB/MA nº
10.551) e Dr. Carlos Thadeu Diniz Oliveira (OAB nº 11.507)
Apelado: Estado do Maranhão
Procurador: Romário José Lima Escórcio
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
10-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809721-23.2019.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Apelante: José Ribamar Araújo Ribeiro
Advogados: Dr. Thiago Henrique de Sousa Teixeira (OAB/MA nº 10.012) e Dra. Fernanda Medeiros Pestana Teixeira (OAB/MA nº
10.551)
Apelado: Estado do Maranhão
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Procurador: Lucas Souza Pereira
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
11-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853515-31.2018.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Apelante: Florisbela dos Santos Silva
Advogados: Dr. Thiago Henrique de Sousa Teixeira (OAB/MA nº 10.012), Dra. Fernanda Medeiros Pestana Teixeira (OAB/MA nº
10.551) e Dr. Carlos Thadeu Diniz Oliveira (OAB nº 11.507)
Apelado: Estado do Maranhão
Procurador: Lucas Souza Pereira
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
12-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834353-21.2016.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Apelante : Ednaldo José Machado Ribeiro
Advogado : José Ribamar Barros Júnior (OAB/MA 8.109)
Apelado : Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
Advogado : Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/MA 11.735-A)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
13-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802113-24.2018.8.10.0028 – BURITICUPU
Apelante : Cleane Silva de Sousa
Advogado : Carlos Aluísio de Oliveira Viana (OAB/MA 9.555)
Apelado : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado : Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/MA 11.735-A)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
14-APELAÇÃO CÍVEL n.º 0813717-77.2017.8.10.0040 – IMPERATRIZ
Apelante : Banco do Brasil S/A
Advogado : Rafael Sganzerla Durand (OAB/MA 10.348-A)
Apelado : José Ribamar Pereira Viegas
Advogados : Yves Cesar Borin Rodovalho (OAB/MA 11.175), Emanuel Sodré Toste (OAB/MA 8.730)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
15-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802206-37.2019.8.10.0000 – SÃO JOSÉ DE
RIBAMAR
Embargante : Milson Eduardo Correa Santos
Advogado : Aécio Francisco Bezerra Santos (OAB/MA 14.694)
Embargado : Condomínio Residencial Indaiatuba
Advogados : Bruno Romão Ximenes (OAB/MA 11.199), Jacyara Nogueira Pereira Alves (OAB/MA 12.497)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
16-APELAÇÃO CÍVEL n.º 0832835-25.2018.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Apelante : Emanuel de Jesus Pinheiro Pereira
Advogado : Thiago Afonso Barbosa de Azevedo Guedes (OAB/MA 10.106-A)
Apelado : Banco do Brasil S/A
Advogados : Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/MA 14.009-A), José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/MA 14.501-A)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
17-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800741-58.2017.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Apelante : Universidade CEUMA
Advogado : Bruno Maciel Leite Santos (OAB/MA 7.412)
Apelada : Losângela Correia Pereira Moraes
Defensor Público : Tadeu de Jesus e Silva Carvalho
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
18-AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810247-27.2018.8.10.0000 – SÃO LUIS
Agravantes : Silmar Alimentos Ltda e outros
Advogados : Francisco de Assis Souza Coelho Filho (OAB/MA 3.810), Carlos Alberto Maciel Abas (OAB/MA 3.200)
Agravado : Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogados : Lucas Fernandes Ribeiro (OAB/MA 9.629), Thiago Gonzalez Boucinhas (OAB/MA 9.251)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
19-AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805451-56.2019.8.10.0000 – SÃO LUÍS
Agravante: Estado do Maranhão
Procurador: Carlos Santana Lopes
Agravado: Weliton da Costa Silva
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Advogada: Liana Carla V. Barbosa Freitas (OAB/MA nº 8367-A)
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
20-AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804465-05.2019.8.10.0000 - PAÇO DO LUMIAR
AGRAVANTE : ALDENICE DE SOUSA DA FONSECA
ADVOGADO : SEBASTIÃO MOREIRA MARANHÃO NETO (OAB/MA 6297)
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMINAR
ADVOGADO : IVAN WILSON DE ARAÚJO RODRIGUES
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

___________________________
21-APELAÇÃO CÍVEL - 0845020-95.2018.8.10.0001
APELANTES: ADRIANO LINDOSO MESQUITA, CARLEANDRO PIRES ANDRADE, RAIMUNDO CLAUDINEZ PINHEIRO
CORREA, RAIMUNDO VALMIR BRAGA, SHARLISON ARAUJO DINIZ
Advogado: ROSARIO DE FATIMA SILVA AIRES - MA5137-A
APELADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR: CARLOS SANTANA LOPES
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha

___________________________
22-APELAÇÃO CÍVEL - 0800733-52.2015.8.10.0001
APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
Advogados: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - RJ100945-A,
CARLA DA PRATO CAMPOS - SP1568440A, JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG74659-A, GENESIO FELIPE DE
NATIVIDADE – PR1074700A
APELADO: AMERINO JOSE AZEVEDO
Advogada: ANDREA LUZIA SANTOS DE AZEVEDO - MA6271-A
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha

___________________________
23-APELAÇÃO CÍVEL - 0822389-31.2016.8.10.0001
APELANTE: JONAS BENTO
Advogado: EMANUEL DA SILVA E SILVA - MA8894-A
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha

___________________________
24-APELAÇÃO CÍVEL - 0808146-91.2018.8.10.0040
APELANTE: FERNANDO ALMEIDA LIMA
DEFENSORA PÚBLICA: IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS
1º APELADO: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
PROCURADOR: JACQUELINE AGUIAR DE SOUSA
2ºAPELADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha

___________________________
25- APELAÇÃO CÍVEL - 0814365-14.2016.8.10.0001
APELANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado: WILSON BELCHIOR – MA11099-A
APELADO: LOCAUTO RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME
Advogado: VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA10448-A
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha

___________________________
26-AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0802736-41.2019.8.10.0000
AGRAVANTES: TIAGO MASSI FERRAZ, FABIO AFONSO MAZZEI MOURA DE ASSIS FIGUEIREDO, JOSE ROBERTO
PEREIRA DE SOUSA
Advogado: CAYRO SANDRO ALENCAR CARNEIRO - MA4822-A
AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha

___________________________
27-APELAÇÃO CÍVEL - 0854097-02.2016.8.10.0001
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR: JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA
APELADO: MIRIAN ARAUJO DOS SANTOS MARINHO GUIMARAES
Advogado: TIAGO ANDERSON LUZ FRANCA - MA8545-A
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha

___________________________
28-APELAÇÃO CÍVEL - 0802403-40.2018.8.10.0060
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APELANTE: FRANCELDA MARIA PEREIRA DA COSTA
Advogado: HENRY WALL GOMES FREITAS - PI4344-A
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
Advogada: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha

___________________________
29-AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0803616-33.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: SERGIO CONCEICAO SANTANA GUILHON
Advogado: FABIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE - MA10019-A
AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.
Advogados: MAURICIO SILVA LEAHY - BA13907-A, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE - BA13908-A
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha

___________________________
30-APELAÇÃO CÍVEL - 0801592-49.2018.8.10.0038
APELANTE: JAKLENE BRANDAO DE SOUSA
Advogados: GUSTAVO SARAIVA BUENO - MA16270-A, FRANCISCO DE ASSIS SILVA XAVIER - MA16726-A
APELADO: VIVO S.A.
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha

___________________________
31-APELAÇÃO CÍVEL - 0804799-24.2017.8.10.0060
APELANTE: DAIANA RAQUEL BARROS DA SILVA OLIVEIRA, MARIANNE DA SILVA VASCONCELOS
Advogado: LUIS FERNANDO CARDOSO TORRES COELHO - PI13737-A
APELADO: CARVALHO & FERNANDES LTDA, I C MELO & CIA LTDA
Advogado: FABIO ARNAUD VIEIRA – PI5695-A, RICARDO DIAS DE CASTRO - SP254813-A
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha

___________________________
32-APELAÇÃO CÍVEL - 0800415-20.2017.8.10.0027
APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
ADVOGADO: RAFAEL ELMER DOS SANTOS PUÇA -MA13510
APELADOS: MARCIA TANIA DE SOUSA ROCHA NUNES, OSMARINA LIMA PACHECO, RUBENICE MARIA CARVALHO DA
SILVA MARTINS, ANGELA MARIA GOMES FERREIRA, ROSANGELA BERTOLDO DE ALBUQUERQUE
Advogado: JOSELIA SILVA OLIVEIRA PAIVA - MA6880-A
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha

___________________________
33-APELAÇÃO CÍVEL - 0803107-55.2018.8.10.0027
APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
ADVOGADO: RAFAEL ELMER DOS SANTOS PUÇA -MA13510
APELADOS: VALDECI DA SILVA SANTOS, ICLEITA RESONHA FORTALEZA MOURA SOUSA, MARIA CLEIDE SOUSA
SANTOS
Advogado: JOSELIA SILVA OLIVEIRA PAIVA - MA6880-A
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha

___________________________
34-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800543-19.2017.8.10.0034
Apelante : DEUSILENE FERNANDES DE OLIVEIRA
Defensor Público : PABLO CARVALHO E MOURA
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Parecer da Procuradoria:“ DESPROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. MARILÉA CAMPOS DOS SANTOS COSTA
JULGAMENTO EM PROSSEGUIMENTO: "ADIADO O JULGAMENTO EM OBEDIÊNCIA AO ART. 942 DO CPC E ART. 544 DO
RITJ/MA, APÓS VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR PELO PROVIMENTO DOS APELO, E O VOTO DO
DESEMBARGADOR CLEONES CUNHA E DA Dra. SÔNIA AMARAL PELO DESPROVIMENTO DO PRESENTE APELO".
*PROVIMENTO DO RECURSO:Des. Jamil Gedeon (relator)
*DESPROVIMENTO DO RECURSO: Des. Cleones Cunha, Dra. Sônia Amaral

___________________________
35-APELAÇÃO CÍVEL - 0801631-77.2018.8.10.0060
APELANTE: JOSE FELIPE NETO
ADVOGADOS: KARLLOS ANASTACIO DOS SANTOS SOARES - PI7827000A, ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA -
PI9454000A
APELADO: CEMAR- COMPANHIA ELETRICA DO MARANHÃO
ADVOGADO: TIAGO JOSE FEITOSA DE SA - MA8654-A
RELATOR: Des. Cleones Carvalho Cunha
Parecer da Procuradoria:“ NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.
Procuradora de Justiça: Dra. THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO
JULGAMENTO EM PROSSEGUIMENTO:"ADIADO O JULGAMENTO EM OBEDIÊNCIA AO ART. 942 DO CPC E ART. 544 DO
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RITJ/MA, APÓS VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR CLEONES CUNHA PELO PROVIMENTO DO RECURSO,
ACOMPANHADO PELO VOTO DO DESEMBARGADOR JAIME ARAÚJO, EM DESACORDO COM O VOTO DO Dr. MARCELO
OKA, QUE JULGOU PELO DESPROVIMENTO DO PRESENTE APELO".
*PROVIMENTO DO RECURSO:Des. Cleones Cunha (relator), Jaime Araújo
*DESPROVIMENTO DO RECURSO: Dr. Marcelo Oka

___________________________
36-APELAÇÃO - 0805022-57.2017.8.10.0001
1º APELANTES: HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
S.A.
ADVOGADOS: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO – RJ1060940S, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE -
MT7413000A
2º APELANTE: CARLOS ALBERTO CASTRO MARTINS
ADVOGADA: DELMA MARIA CARREIRA FURTADO – MA9118000A
1º APELADO: CARLOS ALBERTO CASTRO MARTINS
ADVOGADA: DELMA MARIA CARREIRA FURTADO – MA9118000A
2º APELADO: HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO – RJ1060940S, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE –
MT7413000A
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha
Parecer da Procuradoria:“ NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.
Procurador de Justiça: Dr. JOAQUIM HENRIQUE DE CARVALHO LOBATO
JULGAMENTO EM PROSSEGUIMENTO:
“ADIADO O JULGAMENTO EM OBEDIÊNCIA AO ART. 942 DO CPC E ART. 544 DO RITJ/MA, APÓS VOTO DO
DESEMBARGADOR RELATOR CLEONES CUNHA PELO DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO E PARCIAL
PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO, ACOMPANHADO PELO VOTO DO DESEMBARGADOR JAMIL GEDEON, EM
DESACORDO COM O VOTO DA DESEMBARGADORA CLEONICE SILVA FREIRE QUE JULGOU PELO NÃO
CONHECIMENTO DO PRIMEIRO APELO E PARCIAL PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.”
*CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO e PARCIAL PROVIMENTO DO SEGUNDO
RECURSO:Des.Cleones Cunha (relator), Des. Jamil Gedeon
*NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO APELO e PARCIAL PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO:Desa. Cleonice Freire

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", em São Luís, 02 de setembro de 2019
___________________________

DesembargadorJAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
PRESIDENTE DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

PAUTA DE JULGAMENTO
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

SERÃO JULGADOS PELA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS NOVE HORAS, OU
NÃO SE REALIZANDO, NAS QUINTAS-FEIRAS SUBSEQÜENTES OS SEGUINTES PROCESSOS:
1-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0001258-32.2005.8.10.0029
PROTOCOLO N.º 042467 / 2018 – CAXIAS
1º APELANTE: ORGANIZAÇÃO QUEIROZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO: MA3588 - ERASMO JOSE LOPES COSTA
2º APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: MA12410 - SAMILLE CARVALHO OZORIO, CE6814 - ISAEL
BERNARDO DE OLIVEIRA

1º APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: MA12410 - SAMILLE CARVALHO OZORIO, CE6814 - ISAEL
BERNARDO DE OLIVEIRA

2º APELADO: ORGANIZACAO QUEIROZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO: MA3588 - ERASMO JOSE LOPES COSTA
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA

ADIADO DA
SESSÃO DO DIA
22/08/19:

"ADIADO EM FACE PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADA DOS
DESEMBARGADORES JAMIL GEDEON e JAIME ARAÚJO, APÓS
VOTO DO DESEMBARGADOR CLEONES CUNHA PELO
DESPROVIMENTO DOS APELOS"

Parecer da Procuradoria:“ NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.
Procuradora de Justiça: Dra. IRACY MARTINS FIGUEIREDO AGUIAR

___________________________
2-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0001025-80.2016.8.10.0051
PROTOCOLO N.º 050289 / 2017 - PEDREIRAS
APELANTE: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR:MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN
APELADO: CARMEM CELIA BARBOZA DA SILVA

MA12498 - JACINTO PEREIRA COSTA, MA14639 - JONAS ROCHA
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ADVOGADO:
BRASIL JUNIOR

RELATORA: Desa.: CLEONICE SILVA FREIRE
ADIADO: "ADIADO POR DETERMINAÇÃO DA DESEMBARGADORA RELATORA"
Parecer da Procuradoria:"...PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTODO RECURSO."
PROCURADORA DE JUSTIÇA. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES

___________________________
3-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0046275-29.2015.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 020159 / 2019
EMBARGANTE: CONTRUTORA SA CAVALCANTE LIV LTDA
ADVOGADO: MA5410 - CARLOS FREDERICO TAVARES DOMINICI
EMBARGADA: SANDRA REGINA LIMA
ADVOGADO: MA8672 - FLAVIO HENRIQUE AIRES PINTO
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

___________________________
4-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0001563-79.2012.8.10.0058 PROTOCOLO N.º 015457 / 2019
EMBARGANTE: CREFISA S.A - CREDITO E FINANCIAMENTO
ADVOGADA: 10156 - CARLA MAYARA SAID PINHEIRO
EMBARGADA: SOLANGE CARVALHO DA SILVA
ADVOGADO: MA9447 - LAERCIO SERRA DA SILVA
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

___________________________
5-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0000254-09.2017.8.10.0103 PROTOCOLO N.º 022570 / 2019
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHÃS
PROCURADORA:MA8576 - MILLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA
AGRAVADA: CLEONICE PEREIRA DA SILVA ROCHA

ADVOGADOS: MA13481 - NATHALIA ARAUJO SANTOS, MA14953 - RAFAELA DE
SOUSA ARAUJO

RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
___________________________

6-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0022878-38.2015.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 025594 / 2019
EMBARGANTE: PAPAGUTH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO: 3806 - EMMANUEL ALMEIDA CRUZ
EMBARGADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR: MA70287 - VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA

___________________________
7-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0003060-61.2016.8.10.0035 PROTOCOLO N.º 021533 / 2019
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: AC3594 - RAFAEL SGANZERLA DURAND
EMBARGADO: MIRANILDE DE SOUSA VALE
ADVOGADO: MA4976 - FLORIANO COELHO DOS REIS FILHO
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA

___________________________
8-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0012213-80.2003.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 026143 / 2019
EMBARGANTE: VALE S/A
ADVOGADO: MA8882-A - CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
EMBARGADA: MARIA DAS GRACAS FRANCA MOTA
ADVOGADO: MA4858 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE PAULA
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA

___________________________
9-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0000461-58.2003.8.10.0051 PROTOCOLO N.º 018406 / 2019
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MA3796-A - BENEDITO NABARRO

AGRAVADOS:ABILIO MONTEIRO, JOSE PAULO RODRIGUES DA COSTA, FRANCISCO
PEREIRA DA SILVA

RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
___________________________

10-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
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0004450-25.2017.8.10.0102 PROTOCOLO N.º 013423 / 2019
AGRAVANTE: ELIZA DE MIRANDA VIANA, MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA

ADVOGADOS:MA9561 - BENEDITO JORGE GONÇALVES DE LIRA, MA4401 - EDMILSON
FRANCO DA SILVA

RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
___________________________

11-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0047275-64.2015.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 024670 / 2019
AGRAVANTE: B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADA: MA8784-A - CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
AGRAVADO: RHONIA PINTO DA SILVA
ADVOGADA: MA11905 - ANA CAROLINA DE PAIVA SA
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA

___________________________
12-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0000624-66.2017.8.10.0077 PROTOCOLO N.º 000622 / 2019 - BURITI
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI
REQUERENTE: GERIDIANE FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MA14705 - ALDY SILVA SARAIVA JUNIOR
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BURITI-MA
ADVOGADO: MA16585 - FRANCISCA MARQUES VIANA NETA
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Parecer da Procuradoria:“ NÃO PROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. MARILÉA CAMPOS DOS SANTOS COSTA

___________________________
13-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0002595-22.2015.8.10.0024
PROTOCOLO N.º 025170 / 2018 - BACABAL
APELANTE: MUNICIPIO DE BACABAL
PROCURADOR: MA12074 - PAULO ROBERTO ALVES ANDRADE SEGUNDO

APELADOS: ANA HELENA CORREA SOUZA REPRESENTADA POR MARIA DE
FÁTIMA ASSUNÇÃO CORREA

DEFENSOR
PÚBLICO:

FLORENÇO ALVES BRANDÃO NETO

RELATORA: Desa.: CLEONICE SILVA FREIRE
Parecer da Procuradoria:“NÃO PROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. ANA LÍDIA MELLO E SILVA MORAES

___________________________
14-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0001378-06.2009.8.10.0039
PROTOCOLO N.º 007808 / 2019 - LAGO DA PEDRA
APELANTE: RAIMUNDO CIRILO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS:MA4847 - ANTONIO AUGUSTO SOUSA, MA15269-A - WANDYA LIVIA
FIRMINO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROMOTOR: RODRIGO FREIRE WILTSHIRE DE CARVALHO
RELATORA: Desa.: CLEONICE SILVA FREIRE
Parecer da Procuradoria:“ NÃO PROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO.

___________________________
15-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0049395-51.2013.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 045965 / 2017 - SÃO LUÍS

APELANTES:
ABRAAO COELHO GALDEZ, ADERSON BANDEIRA DE SOUSA, AIRTON
MARTINS VIEGAS JUNIOR, ALBERTO JOSE DOS SANTOS, ANTONIO
LEITE ROCHA

ADVOGADO: MA4632 - PEDRO DUAILIBE MASCARENHAS
APELADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR:ROGERIO FARIAS DE ARAUJO
RELATORA: Desa.: CLEONICE SILVA FREIRE
Parecer da Procuradoria:“ NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.
Procuradora de Justiça: Dra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.

___________________________
16-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0017810-64.2002.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 049576 / 2017 - SÃO LUÍS
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR:ANTONIO SILVA ARAUJO SOUZA JUNIOR
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APELADO: ARMAZENS GASPAR LTDA

ADVOGADOS: MA7928 - MARCELO RIBEIRO MENDES, MA4604 - JURACI HOMEM DO
BRASIL

RELATORA: Desa.: CLEONICE SILVA FREIRE
Parecer da Procuradoria:“ NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.
Procuradora de Justiça: Dra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.
17-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0019266-97.2012.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 052740 / 2017 - SÃO LUÍS
APELANTE: CEPEL CELULOSE E PAPEIS LTDA, KLESIO SERRAO MENDES
ADVOGADO: MA5511 - ANTONIO JOSE GARCIA PINHEIRO
APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:MA6652 - EDELSON FERREIRA FILHO, MA8908 - NATHALIA SANTOS
PIMENTEL

RELATORA: Desa.: CLEONICE SILVA FREIRE
Parecer da Procuradoria:“ NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.
Procurador de Justiça: Dr. EDUARDO DANIEL PEREIRA FILHO.

___________________________
18-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0002461-14.2014.8.10.0029
PROTOCOLO N.º 039318 / 2018 - CAXIAS
APELANTE: DPVAT-SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: MA11735 - ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
APELADO: LICURGO ALVES DO NASCIMENTO NETO
ADVOGADO: MA5475 - ANTONIO VILMARIO DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Parecer da Procuradoria:“ NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.
Procuradora de Justiça: Dra. THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO.

___________________________
19-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000335-33.2015.8.10.0133
PROTOCOLO N.º 001085 / 2019 - BALSAS
APELANTES: DEUSINO PEREIRA LOPES, JARDETE RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO: MA6671-A - ANTONIO REIS DA SILVA
APELADO: JEAN MARCELO FERREIRA DA PAIXÃO
ADVOGADA: MA15978 - RENATA DA SILVA SOUZA
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Parecer da Procuradoria:“ NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.

___________________________
20-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0001964-50.2013.8.10.0056
PROTOCOLO N.º 016436 / 2019 - SANTA INÊS
APELANTE: MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO
ADVOGADA: MA9674 - GRACE KELLY LIMA DE FARIAS
APELADO: VIVIANE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO: MA9403-A - ERRICO EZEQUIEL FINIZOLA CAETANO
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Parecer da Procuradoria:“NÃO PROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. ANA LÍDIA MELLO E SILVA MORAES

___________________________
21-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000245-44.2017.8.10.0104
PROTOCOLO N.º 039961 / 2018 - PARAIBANO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MA10348-A - RAFAEL SGANZERLA DURAND
APELADO: WILIANS FERREIRA

ADVOGADOS:MA12173 - JOÃO MARCELO FURTADO VELOSO, MA8207 - DANIEL
FURTADO VELOSO

RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Parecer da Procuradoria:“NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.
Procuradora de Justiça: Dra. ANA LÍDIA MELLO E SILVA MORAES

___________________________
22-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0020481-79.2010.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 025718 / 2019 - SÃO LUÍS
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADOS:CE10423 - ELIETE SANTANA MATOS, CE8390-A - HIRAN LEÃO DUARTE,
MA7932 - MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA

APELADO: JOSELYO DE AGUIAR SOARES
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
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Parecer da Procuradoria:“ PROVIMENTO PARCIAL”.
Procuradora de Justiça: Dra. THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO.

___________________________
23-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000211-06.2018.8.10.0146
PROTOCOLO N.º 040268 / 2018 - JOSELÂNDIA
APELANTE: ROSANGELA NOGUEIRA COSTA PEREIRA
ADVOGADO: MA13567 - JANAEL DE MIRANDA DOS SANTOS
APELADO: CEMAR EMPRESA ENERGÉTICA DO MARANHAO
ADVOGADO: MA8654-A - TIAGO JOSE FEITOSA DE SA
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Parecer da Procuradoria:“PROVIMENTO PARCIAL”.
Procuradora de Justiça: Dra. ANA LÍDIA MELLO E SILVA MORAES

___________________________
24-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0054469-86.2013.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 000954 / 2019 - SÃO LUÍS
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR:MA12294 - FRANCISCO BEOLANDIO DOS SANTOS SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE CENTRAL DO MARANHAO

ADVOGADOS:
MA6756 - ENÉAS GARCIA FERNANDES NETO, MA6209 - MARCO
AURELIO RIBEIRO CORREA, MA3792 - SEBASTIAO DA COSTA
SAMPAIO NETO

RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Parecer da Procuradoria:“ NÃO PROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO.

___________________________
25-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000546-67.2017.8.10.0111
PROTOCOLO N.º 000798 / 2019 - PIO XII
APELANTE: JOAO FERNANDES NETO
ADVOGADA: MA8576 - MILLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA
APELADO: MUNICIPIO DE PIO XII
PROCURADOR: MA14702 - AUGUSTO CARLOS COSTA
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Parecer da Procuradoria:“ NÃO PROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. MARILÉA CAMPOS DOS SANTOS COSTA

___________________________
26-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0003074-39.2011.8.10.0029
PROTOCOLO N.º 002643 / 2019 - CAXIAS
APELANTE: CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
ADVOGADO: SP305088 - SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO
APELADA: ANTONINA MEDEIROS BASTOS NETA
ADVOGADO: PI1885 - ANTONIO GOMES DE SOUSA
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Parecer da Procuradoria:“ NÃO PROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. MARILÉA CAMPOS DOS SANTOS COSTA

___________________________
27-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0009801-93.2014.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 002386 / 2019 - SÃO LUÍS
1º APELANTE: J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA

ADVOGADOS: MA6485 - CARLA REGINA CUNHA DOS SANTOS MORAIS, MA9161 -
ANTONIA FEITOSA RODRIGUES DE GOES

2º APELANTE: SPRINGER CARRIER LTDA
APELADO: RAYMUNDO CARVALHO MACHADO
DEFENSOR
PÚBLICO:

GUSTAVO LEITE FERREIRA

RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Parecer da Procuradoria:“ NÃO PROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. MARILÉA CAMPOS DOS SANTOS COSTA

___________________________
28-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000193-44.2004.8.10.0091
PROTOCOLO N.º 010978 / 2019 - ICATU
APELANTE: MARIA JULIA GONÇALVES BARRETO

ADVOGADOS:MA6710 - CARLOS AUGUSTO MACEDO COUTO, MA7516 - DEOLINDO
LUIZ RODRIGUES NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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PROMOTOR: MA3795 - RAIMUNDO NONATO LEITE FILHO
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
Parecer da Procuradoria:“ NÃO PROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. IRACY MARTINS FIGUEIREDO AGUIAR

___________________________
29-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000039-87.2009.8.10.0111
PROTOCOLO N.º 014671 / 2018 - PIO XII
APELANTE: ANTONIO DA ROCHA MARTINS NETO
ADVOGADO: MA4377 - HILDA DO NASCIMENTO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR: THIAGO LIMA AGUIAR
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA

___________________________
30-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000334-22.2007.8.10.0103
PROTOCOLO N.º 018577 / 2019 - OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR: FRANCISCO JOMAR CAMARA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROMOTOR: RODRIGO RONALDO MARTINS REBELO DA SILVA
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA

___________________________
31-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000229-22.2015.8.10.0117
PROTOCOLO N.º 017271 / 2019 - SANTA QUITÉRIA
APELANTE: MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHÃO
ADVOGADO: MA15010-A - MAIKO DIEGO ROHSLER CORTEZE
APELADO: JAMES VIANA DE SOUSA
ADVOGADO: MA6707 - IRINEU VERAS GALVAO FILHO
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
Parecer da Procuradoria:“ NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.
Procuradora de Justiça: Dra. MARILÉA CAMPOS DOS SANTOS COSTA

___________________________
32-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000751-36.2012.8.10.0123
PROTOCOLO N.º 014955 / 2019 - SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A
ADVOGADO: SP310300 - FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA
APELADO: E R DE CASTRO-ME- TRANSCASTRO

ADVOGADOS:MA2595-E - ANGELO RIOS CALMON, MA7075 - ISAQUE RAMOS DA
SILVA JÚNIOR

RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
Parecer da Procuradoria:“ NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.
Procuradora de Justiça: Dra. THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO.

___________________________
33-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000739-69.2014.8.10.0117
PROTOCOLO N.º 017484 / 2019 - SANTA QUITÉRIA
APELANTE: MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHÃO
PROCURADOR: MA15010-A - MAIKO DIEGO ROHSLER CORTEZE
APELADA: ILCILENE BASTOS DINIZ
ADVOGADO: MA6707 - IRINEU VERAS GALVAO FILHO
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
Parecer da Procuradoria:“ NÃO PROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. MARILÉA CAMPOS DOS SANTOS COSTA

___________________________
34-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0002306-22.2016.8.10.0035
PROTOCOLO N.º 011714 / 2019 - COROATÁ
APELANTE: EVA PARGA SANTOS
ADVOGADO: MA8776 - FRANCISCO CARLOS MOUZINHO DO LAGO
APELADO: LOSANGO
ADVOGADO: AC4086 - FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
Parecer da Procuradoria:“PROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. ANA LÍDIA MELLO E SILVA MORAES

___________________________
35-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0001303-81.2009.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 036074 / 2017 - SÃO LUÍS
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APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:MA14501-A - JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, MA14009-A -
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS

APELADO: CARLOS DE ASSIS COSTA FREITAS

ADVOGADOS:MA4022 - BENEVENUTO MARQUES SEREJO NETO, MA12479 - CAIO
SILVA SEREJO

RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
Parecer da Procuradoria:“ NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.
Procurador de Justiça: Dr. MARCO ANTONIO GUERREIRO

___________________________
36-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0013767-73.2016.8.10.0040
PROTOCOLO N.º 011781 / 2019 - IMPERATRIZ
APELANTE: LOIDE MARIA REGO SOUSA

ADVOGADOS:MA16145 - MARCOS FARIAS DOS SANTOS, MA18948 - RÔMULO HUGO
RÊGO SOUSA

APELADO: BANCO PAN - PANAMERICANO S A
ADVOGADO: MA11812 - ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
Parecer da Procuradoria:“NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.
Procuradora de Justiça: Dra. ANA LÍDIA MELLO E SILVA MORAES

___________________________
37-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000160-56.2003.8.10.0037
PROTOCOLO N.º 018347 / 2019 - GRAJAÚ
APELANTE: MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA
PROCURADORA: MA13222 - TATIRA SILVA SANTANA TIAGO
APELADO: DEOLINDO LUIS DE BARROS
ADVOGADO: MA5798 - JOAO COELHO FRANCO NETO
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
Parecer da Procuradoria:“ NÃO PROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. MARILÉA CAMPOS DOS SANTOS COSTA

___________________________
38-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000561-73.2017.8.10.0131
PROTOCOLO N.º 012485 / 2019 - SENADOR LA ROQUE
APELANTE: JOÃO JOSÉ DA SILVA

ADVOGADOS:MA10092 - LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA, MA15548 - DANIEL
LOPES DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: MA11099 - WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
Parecer da Procuradoria:“PROVIMENTO”.
Procuradora de Justiça: Dra. ANA LÍDIA MELLO E SILVA MORAES

___________________________
39-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000651-26.2017.8.10.0117
PROTOCOLO N.º 018410 / 2019 - SANTA QUITÉRIA
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO
PROCURADOR: MA5548 - JOSYFRANK SILVA DOS SANTOS
APELADA: LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO: MA8135 - ALEXANDRE CARNEIRO MOREIRA
RELATOR: Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
Parecer da Procuradoria:“ NÃO DEMONSTROU INTERESSE”.
Procuradora de Justiça: Dra. IRACY MARTINS FIGUEIREDO AGUIAR

___________________________
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", em São Luís, 02 de setembro de 2019

DesembargadorJAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
PRESIDENTE DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Quarta Câmara Cível

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803067-57.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS

AGRAVANTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

ADVOGADOS: Dr. LEANDRO ALVARENGA MIRANDA (OAB/SP 261.061)
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AGRAVADO: ABPC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

ADVOGADO: Dr. Marcelo Bruno Martins Feitosa (OAB/MA 8.707)

RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAUJO

DECISÃO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Maracaçumé, Dr. Rômulo Lago e Cruz, que, na Ação de

Obrigação de Fazer, Processo nº 0800087-43.2018.8.10.0096, deferiu o pedido de tutela provisória.

Compulsando-se os autos, verifico que o Agravo de Instrumento nº 0802862-28.2018.8.10.0000 interposto contra a

mesma decisão ora fustigada fora julgado pelo Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF. Diante desse contexto, nos termos do

art. 242 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF acha-

se prevento para processar e julgar o presente recurso. Confira-se o teor do citado dispositivo regimental, in verbis:
RITJMA/2016. Art. 242. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente

interposto no mesmo processo ou em processo conexo, assim como a distribuição de habeas corpus e do pedido de atribuição de efeito

suspensivo a recurso; e na distribuição do inquérito, bem como na realizada para efeito da concessão de fiança ou de decretação de prisão

temporária ou preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.

(Original sem grifos).

Do exposto, determino a remessa dos presentes autos à Coordenação de Distribuição para que sejam encaminhados

ao Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, em face da sua jurisdição preventa, de acordo com as razões supracitadas,

mediante compensação, dando-se baixa.

Publique-se e CUMPRA-SE.

São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805750-33.2019.8.10.0000

AGRAVANTE: IDEHY RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

ADVOGADOS: DR. DANIEL DE ANDRADE E SILVA (OAB/MA N.º 8093-A)

AGRAVADO: DELMON COSTA BEZERRA E ROSALICE CHAVES DE ARAUJO

ADVOGADA: DRA. DULCILLA SEVERA COSTA LIMA (OAB/MA N.º 8370)

RELATOR: DES. JAIME FERREIRA DE ARAUJO

D E C I S Ã O

De uma percuciente análise dos autos, verifico a ocorrência de prevenção do eminente Desembargador Antônio

Guerreiro Júnior, uma vez que ele atuou como Relator do Agravo de Instrumento n.º 0802705-21.2019.8.10.0000, conforme se

verifica no Processo Originário (id. 18817160).

Assim, nos termos do art. 242 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o Desembargador

Antônio Guerreiro Júnior torna-se prevento para processar e julgar o presente recurso. Confira-se o teor do citado dispositivo

regimental, in verbis:

Art. 242 do RITJMA. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual

recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, assim como a distribuição de

habeas corpus e do pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso; e na distribuição do inquérito, bem como na

realizada para efeito da concessão de fiança ou de decretação de prisão temporária ou preventiva ou de qualquer

diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.

(Original sem grifos).

Do exposto, determino a remessa dos presentes autos à Coordenação de Distribuição para que sejam encaminhados

ao Desembargador Antônio Guerreiro Júnior, em face da sua jurisdição preventa, de acordo com as razões supracitadas, dando-se

baixa.

Publique-se e CUMPRA-SE.

São Luís, 02 de setembro de 2019.

Des. JAIME FERREIRA DE ARAUJO
Relator
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APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0806232-46.2017.8.10.0001
RELATOR: DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
APELANTES: MIGUEL ARCANJO NOLETO, MARIA DE JESUS FERREIRA
Advogado do(a) APELANTE: MARA RAQUEL LIMA SILVA - MA6218-A
Advogado do(a) APELANTE: MARA RAQUEL LIMA SILVA - MA6218-A
APELADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Advogado do(a) APELADO: JOSE JERONIMO DUARTE JUNIOR - MA5302-A

EMENTA – INDENIZAÇÃO PELA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DE PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA.
PRESCRIÇÃO. RECURSO REPETITIVO DO STJ. 1. Conforme o modelo jurisdicional do STJ, firmado em recurso especial
repetitivo, nas demandas em que se discute o direito à complementação de ações em face do descumprimento de contrato de
participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal. Dessa forma, incidem os prazos
prescricionais vintenário e decenal, previstos, respectivamente, no art. 177 do Código Civil/1916 e nos arts. 205 e 2.028 do
atual Código Civil. 2. Recurso a que se nega provimento, mediante decisão monocrática, a teor do art. 932 IV “b”
CPC/2015.

RELATÓRIO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): Trata-se de Apelação Cível (ApCív) interposta contra a sentença do
Juízo da 10ª Vara Cível da Capital, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada pelos Apelantes, por entender que não houve prova da
titularidade de linhas telefônicas na época do plano de expansão da telefonia no país, razão pela qual não há falar em indenização pela subscrição
de ações (ID 2117327).
Em suas razões, os Apelantes devolvem para o Tribunal, em síntese, a alegação de que juntaram documentos comprovando a titularidade de
linhas telefônicas, como cópias das faturas de cobrança, da declaração de imposto de renda e de informes escriturais. Afirmam, ainda, que se
aplica o CDC na relação jurídica existente com a Apelada; que possuem direito à indenização pela equivocada subscrição das ações com
pagamento a menor; que não há falar em prescrição; e que a Recorrida não cumpriu os termos do contrato. Com isso, pugna pelo provimento do
Apelo (ID 2117331).
Em contrarrazões, a Apelada diz, no essencial, que não há prova do direito alegado. Com isso, pugna pelo improvimento da ApCív (ID 2117338)
A PGJ manifesta-se apenas pelo conhecimento do Recurso (ID 2171941).
É o relatório.
DECISÃO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): A teor do disposto no art. 932 IV “b” do CPC, verifico que o Recurso está
em confronto com a jurisprudência dominante do STJ, circunstância que autoriza o julgamento monocrático deste Apelo.
Ao contrário do que entendeu o Juízo, a titularidade das linhas telefônicas pelos Apelantes foi reconhecida pela Apelada em contestação,
tornando-se fato confessado que independe de provas (CPC, art. 374 II).
Ocorre, todavia, que no julgamento do AgRg Ag 1.413.736/RS, Rel. Min. Raul Araújo o STJ entendeu que: “nas demandas em que se discute o
direito à complementação de ações em face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado com sociedade anônima, a
pretensão é de natureza pessoal. Dessa forma, incidem os prazos prescricionais vintenário e decenal, previstos, respectivamente, no art. 177 do
Código Civil/1916 e nos arts. 205 e 2.028 do Código Civil/2002”.
Aplicando ao caso, verifico que as partes não comprovaram a data em que a Apelada teria efetuado a menor a subscrição das ações, de modo que
deve ser aplicado o prazo prescricional mais benéfico para o consumidor, que é o decenal a contar da data de entrada em vigor do atual Código
Civil.
Contando-se esse prazo, verifico que a pretensão de reparação foi fulminada pela prescrição em 10/1/2013, tendo a ação sido ajuizada somente
em 22/7/2017 (ID 2117301).
A sentença de extinção do processo com resolução de mérito deve ser mantida, mas por outro fundamento, qual seja a prescrição (CPC, art. 487
II)
Ante o exposto, e porque o Recurso encontra-se em confronto com recurso especial repetitivo do STJ, nego seguimento ao Apelo mediante
decisão monocrática, nos termos da fundamentação supra. Com esse julgamento, majoro os honorários sucumbenciais em 5%, ex vi do art. 85
§11 do CPC.
Publique-se.

São Luís (MA), 30 de agosto de 2019
Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800915-07.2016.8.10.0000 – São Luís/MA

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADO: DR. BRUNO BEZERRA DE SOUZA (OAB/PE 19352)

AGRAVADA: WESLENY LICAR DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: DR. BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR: DES. JAIME FERREIRA DE ARAUJO

ACÓRDÃO Nº. ____________

DESPACHO

Em análise detida dos autos, vislumbro constar petição de habilitação do patrono da Agravada no ID 863208, razão pela qual

CHAMO O FEITO À ORDEM, determinando seja realizada a habilitação do advogado indicado e a intimação para, querendo,

apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 1.019, II,
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NCPC.

Após, voltem-me conclusos.

Publique-se e CUMPRA-SE.

São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804668-64.2019.8.10.0000

AGRAVANTE :LUZIA LULA FERREIRA ARAGÃO

ADVOGADO :TÉSSIO DA SILVA TÔRRES, OAB/PI 5.944

AGRAVADO :BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

ADVOGADA :RENATA CRISTINA PRACIANO DE SOUSA, OAB/CE 17.266

DESPACHO

Invocando o foro íntimo, deixo de funcionar na presente demanda, conforme dispõem os artigos 46 e 47 do

RITJMA e 145, §1º, do CPC/2015.

Assim, encaminhe-se à Secretaria para as providências cabíveis.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desembargador Marcelino Chaves Everton

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806654-53.2019.8.10.0000

Agravantes: Maria Deurivans Carvalho Silva e outros

Advogado: Danilo Cruz Alves Silva (OAB/DF – 62.288)

Agravados: Espólio de Benedito dos Reis Pinheiro e outros
DESPACHO

À vista da interposição do Agravo de Instrumento n.º 1445/1996, distribuído anteriormente à Excelentíssima Desembargadora Nelma Celeste

S. S. Sarney Costa e diante da regra contida no caput do artigo 242 do RITJMA1, determino sejam os presentes autos encaminhados à Secretaria

competente, a fim de que sejam tomadas as providências para redistribuição do feito.

Cumpra-se. Publique-se.

São Luís, data do sistema.

Desembargador Marcelino Chaves Everton

Relator

1 Art. 242.
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, assim como a distribuição de habeas corpus e do pedido de atribuição de
efeito suspensivo a recurso; e na distribuição do inquérito, bem como na realizada para efeito da concessão de fiança ou de decretação de prisão temporária ou preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa,
prevenirá a ação penal.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À DECISÃO NO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO N.º

0807115-25.2019.8.10.0000 – BURITICUPU/MA

EMBARGANTE: JOSÉ GOMES RODRIGUES

ADVOGADO(S): DRS. CARLOS SÉRGIO DE CARVALHO BARROS (OAB/MA 4.947), THIAGO BRHANNER G. COSTA (OAB/MA

8.546) E SÓCRATES JOSÉ NICLEVISK (OAB/MA 11.138)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
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PROMOTOR: DR. LUCIANO HENRIQUE SOUSA BENIGNO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA DE ARAUJO
DESPACHO

Tendo em vista que se trata de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes (id4287867), determino seja a parte

embargada intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados em dobro por se tratar do Ministério Público, querendo,

apresente manifestação sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º, do NCPC.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São Luís, 02 de setembro de 2019.
Des. Jaime Ferreira de Araujo

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0810267-18.2018.8.10.0000

Relator : Desembargador Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA

Agravante : Estado do Maranhão

Procurador : Dr. João Victor Holanda Do Amaral

Agravada : Antonieta de Lima Leal

Advogado : Dr. George Frank Santana da Silva (OAB MA
8.254)

DESPACHO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): Considerando que a Certidão de trânsito em julgado do
Acórdão 102.861/2011 não especifica a data em que ocorreu o respectivo trânsito em julgado, converto o feito em diligência para
que a Secretaria a certifique.
Cumpra-se. Publique-se.

São Luís (MA), 30 de agosto de 2019
Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0810276-77.2018.8.10.0000

Relator : Desembargador Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA

Agravante : Estado do Maranhão

Procurador : Dr. João Victor Holanda Do Amaral

Agravados : Joana Ciriaca Reis Vieira e outros

Advogado : Dr. Gutemberg Soares Carneiro (OAB MA 5.775)

DESPACHO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): Considerando que a Certidão de trânsito em julgado do
Acórdão 102.861/2011 não especifica a data em que ocorreu o respectivo trânsito em julgado, converto o feito em diligência para
que a Secretaria a certifique.
Cumpra-se. Publique-se.

São Luís (MA), 30 de agosto de 2019
Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA

Relator

Quinta Câmara Cível

ACÓRDÃO Nº 255572/2019
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QUINTA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 46508-26.2015.8.10.0001(20168/2019) -
SÃO LUÍS
EMBARGANTE: Expansion III Participações Ltda.
ADVOGADO: Dr. Filipe Franco Santos (OAB/MA 13694)
EMBARGADA: Marylene Cristina Carvalho da Silva
ADVOGADO: Dr. Florduvaldo dos Santos Carneiro Júnior (OAB/MA 10791)
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
ACÓRDÃO Nº ________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DOS DECLARATÓRIOS.
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 01 DA QUINTA CÂMARA DO TJMA. 1. Consoante a Súmula nº. 01 da Quinta Câmara do TJMA e nos
termos do art. 1.022 do CPC são oponíveis Embargos de Declaração quando o pronunciamento judicial trouxer omissão, contradição ou obscuridade, sendo
incabíveis para veicular isoladamente o propósito de prequestionamento ou a correção de possíveis erros de julgamento. 2. Inexistindo o vício apontado, cabe
rejeitar os Embargos, considerando que a Embargante almeja apenas rediscutir as matérias já exaustivamente decididas. 3. Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados. 4. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da QuintaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Maranhão, unanimemente,
em conhecer e rejeitar os Embargos aplicando-se a Sumula 01 da Quinta Câmara Cível do TJ/MA, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Presidente e Relator), José de Ribamar Castro e Raimundo José
Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria-Geral de Justiça o Dr. Teodoro Peres Neto.
São Luís(MA),26de agostode 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE Relator

ACÓRDÃO Nº 255573/2019

QUINTA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 20016-02.2012.8.10.0001
(9977/2019) - SÃO LUÍS
EMBARGANTE: Bunge Alimentos S/A
ADVOGADA: Dra. Consuelo Maria dos Santos (OAB/PE 13318)
EMBARGADOS: Wagno José de Lucena Silva, Luís Aurélio Oliveira Leal e Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens no Estado
do Maranhão - SINDICAM/MA
ADVOGADA: Dra. Kenyatta Auric Mesquita Bezerra (OAB/MA 11604)
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
ACÓRDÃO Nº_____________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1.
Constata-se que,de fato,o Acórdão embargado restou omisso no tocante àredistribuição do ônus da sucumbência, vez que houve reformaem relaçãoaos pedidos
de danos morais e danos materiais, anteriormente deferidos aos Embargados. 2.Areforma da sentença por este E. Tribunal impõe a redistribuição dosônus da
sucumbência, cabendo aos Autores, ora Embargados, arcarem com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios calculados em
10% (dez por cento) sobre os pedidos indeferidos, considerando os montantes arbitrados na inicial pelos Recorridos. A sobredita obrigação, contudo, temsua
exigibilidade suspensa, em virtude do deferimento da justiça gratuita aos Embargados, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 3. Cabe aos Réus desta lide, dentre
eles a própria Embargante, adimplirem os outros 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e arcarem com 10% (dez por cento) de verba honorária em
favor dos patronos dos Embargados, estes calculados sobre o valor da condenação.4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. 5. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da QuintaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Maranhão, unanimemente,
em conhecer e acolheros Embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Presidente e Relator), José de Ribamar Castro e Raimundo José
Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria-Geral de Justiça o Dr. Teodoro Peres Neto.
São Luís(MA),26de agostode 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE Relator

ACÓRDÃO Nº 255575/2019

QUINTA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 23138-18.2015.8.10.0001(10397/2019)- SÃO LUÍS
EMBARGANTE:Vale S/A
ADVOGADOS: Dr. Carlos Roberto de Siqueira Castro(OAB/MA8882-A) e Outro
EMBARGADO: Carlos Magno Fonseca
ADVOGADOS: Dr. Allan Gustavo de Sousa Ferreira(OAB/MA 5923) e Outro
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
ACÓRDÃO Nº_____
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIALCONFIGURADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Cabe acolher os presentes Aclaratórios, para
corrigir o vício apontado, de modo que passe a constar no dispositivo do Acórdão proferido a nulidade de todos os atos processuais praticados após a Exceção
de Suspeição, cabendo determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que adote, de imediato, as providências previstas no art. 146 e seguintes do
CPC, com a competente oitiva do Magistrado Excepto. 2.Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. 3. Unanimidade.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da QuintaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Maranhão, unanimemente,
em conhecer e acolheros Embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Presidente e Relator), José de Ribamar Castro e Raimundo José
Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria-Geral de Justiça o Dr. Teodoro Peres Neto.
São Luís(MA),26de agostode 2019.
Desembargador RICARDODUAILIBE Relator

ACÓRDÃO Nº 255582/2019

QUINTA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0022403-19.2014.8.10.0001 (020102/2019)
EMBARGANTES: Alvino Aleixo Pereira e Outros
ADVOGADO: Dr. Thiago Henrique de Sousa Teixeira(OAB/MA 10012)
EMBARGADO: Estado do Maranhão
PROCURADOR: Dr. Osmar Cavalcante Oliveira
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
ACÓRDÃO Nº ________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. IMPLANTAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE. ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL INSUFICIENTE PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 01 DESTA 5ª
CÂMARA CÍVEL TJMA. 1. Os embargos de declaração têm rígidos contornos processuais, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no
Código de Processo Civil, sendo oponíveis nos casos de sentença ou acórdão obscuros, omissos ou contraditórios, portanto, inviável sua oposição para
rediscussão das matérias já apreciadas. 2. Conclui-se pela inexistência de qualquer vício, quando a decisão apresenta-se devidamente fundamentada. 3. Esta
Egrégia Câmara já sumulou entendimento no sentido da impossibilidade de rediscussão de matéria em sede de embargos de declaração, in verbis:
&quot;Súmula nº 1. Os embargos de declaração são oponíveis apenas quando o pronunciamento judicial trouxer omissão, obscuridade, contradição ou
para corrigir erro material evidente, sendo incabíveis para veicular, isoladamente, o propósito de prequestionamento ou a correção de possíveis erros de
julgamento (art. 1022 do Código de Processo Civil)&quot;. 4A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que é possível a limitação temporal das
diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão de cruzeiro real paraURVem razão de posterior reestruturação remuneratória dos servidores.
Precedentes do STF (firmado em sede de repercussão geral) e do STJ. 5. A carreira do magistério estadual foi reestruturada por meio dasLeis nºs 6.110, de
15/08/1994, e 9.860, de 01/07/2013, com modificação dos cargos, classes e vencimentos dosprofessoresda rede estadual de ensino. 6. Considerando que a
primeira reestruturação da carreira, cargo e remuneração, deu-se em 15 de agosto de 1994 (Leinº6.110), forçoso reconhecer aprescriçãoquinquenal das
diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais paraURV(Súmula nº 85/STJ), uma vez que a ação somente foi proposta após o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos. 7. Na data da primeira reestruturação da carreira, extinguiu-se o direito de implantação de percentual de reajuste na remuneração
atual dos servidores, por ser o termo final para a incorporação do índice eventualmente devido. 8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9.
Unanimidade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, por votação unânime, em conhecer e rejeitar os Embargos opostos, aplicando-se a Súmula nº 01 da Quinta Câmara Cível do TJ/MA, nos termos do
voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Relator e Presidente), José de Ribamar Castro e Raimundo José
Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Teodoro Peres Neto
São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE Relator

ACÓRDÃO Nº 255586/2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803501-62.2018.8.10.0027–- BARRA DO CORDA
APELANTE: Município de Barra do Corda
PROCURADOR: Dr. Rafael Elmer dos Santos Puca (OAB/MA 13510)
APELADA: Suelia Noleto Bogea
ADVOGADO: Dr. Fernando Lima Sousa (OAB/MA 6.318)
RELATOR: Desembargador RICARDO DUALIBE
ACÓRDÃO Nº ________
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DOS VALORES ATRASADOS. PISO SALARIAL.
PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
REJEITADO. PAGAMENTO REALIZADO ABAIXO DO VALOR PROPORCIONAL DO PISO NACIONAL FIXADO NA LEI
MUNICIPAL Nº 005/2011. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. De acordo com o art. 45 da Lei Municipal nº 005/2011, que trata
sobre remuneração do magistério dos servidores de Barra do Corda, o servidor possuidor do título de pós-graduação fará jus ao
recebimento de salário base no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) do piso salarial profissional nacional. 2. O
percentual perseguido pela Apelada possui equivalência com as disposições insertas na Lei Federal nº 11.738/2008 (Institui o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica), porquanto embora sua jornada
laboral seja de 20 (vinte) horas semanais, a lei federal citada atribui o percentual de 100% (cem por cento) aos professores que
laboram 40 (quarenta) horas por semana. 3. Levando em consideração que a Apelada possui o título de pós-graduação, revela-se
correto perceber o salário-base no percentual de 60% (sessenta por cento) do piso salarial profissional nacional, e não os 50%
(cinquenta por cento) que lhe vem sendo pagos. 4. Quanto à multa por litigância de má-fé, formulada em sede de contrarrazões,
entendo não merece razão a Apelada, pois o Apelante apenas fez uso das garantias constitucionais que lhe são asseguradas de
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acesso ao Judiciário e do exercício do amplo direito de defesa.5. Apelo conhecido e improvido. 6. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado Maranhão, unanimemente, em conhecer e negar provimento ao Apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Presidente e Relator), José de
Ribamar Castro e Raimundo José Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr.Teodoro Peres Neto.
São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

ACÓRDÃO Nº 255602/2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803065-06.2018.8.10.0027–- BARRA DO CORDA
APELANTE: Município de Barra do Corda
PROCURADOR: Dr. Rafael Elmer dos Santos Puca (OAB/MA 13510)
APELADA: Maria Vanuza Nunes Barbosa
ADVOGADO: Dr. Leandro Antonio Barbosa Santos (OAB/MA 17.405)
RELATOR: Desembargador RICARDO DUALIBE
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DOS VALORES ATRASADOS. PISO SALARIAL.
PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
REJEITADO. PAGAMENTO REALIZADO ABAIXO DO VALOR PROPORCIONAL DO PISO NACIONAL FIXADO NA LEI
MUNICIPAL Nº 005/2011.1. De acordo com o art. 45 da Lei Municipal nº 005/2011, que trata sobre remuneração do magistério dos
servidores de Barra do Corda, o servidor possuidor do título de pós-graduação fará jus ao recebimento de salário sase no
percentual mínimo de 60% (Sessenta por cento) do piso salarial profissional nacional. 2. O percentual perseguido pela Apelada
possui equivalência com as disposições insertas na Lei Federal nº 11.738/2008 (Institui o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica), porquanto embora sua jornada laboral seja de 20 (vinte) horas semanais,
a lei federal citada atribui o percentual de 100% (cem por cento) aos professores que laboram 40 (quarenta) horas por semana. 3.
Levando em consideração que a Apelada possui o título de pós-graduação, revela-se correto perceber o salário-base no
percentual de 60% (sessenta por cento) do piso salarial profissional nacional, e não os 50% (cinquenta por cento) que lhe vem
sendo pagos. 4. Apelo conhecido e improvido. 5. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado Maranhão, unanimemente em conhecer e negar provimento ao Apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Presidente e Relator), José de
Ribamar Castro e Raimundo José Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Teodoro Peres Neto.
São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.

ACÓRDÃO Nº 255628/2019

Sessão do dia 26 de Agosto de 2019

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0040605-10.2015.8.10.0001 Protocolo Nº: 0200382019

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE SA,
ADVOGADO(A): RÔMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS (MA12049)
APELADO: ITALO RICARDO AMORIM,
ADVOGADO(A): CESAR AUGUSTO DE SOUZA GOMES THIMOTHEO (MA12140), LUIZ AUGUSTO BONFIM NETO SEGUNDO (MA11449)

Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE INTERNET E TELEFONIA DEMONSTRADO. DEVER DE FORNECIMENTO COMO CONTRATADO. DANO MORAL COMPROVADO. DANO MATERIAL
CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o apelante, na qualidade de consumidor do serviço de internet e telefonia oferecido pela apelante, possui
direito a percepção de indenização por danos morais em razão da velocidade de conexão à internet ser inferior à contratada e de interrupções no sinal.
II. No caso dos autos, a prova produzida pelo Apelado é suficiente para demonstrar a falha na prestação dos serviços em testilha, ou seja, que a Apelante vinha
oferecendo um serviço de internet oscilante em velocidade inferior a contratada bem como a sua interrupção, como se vê dos números de protocolo acostados à
inicial, reclamações realizadas perante ANATEL (fls. 04).
III. Comete ato antijurídico a operadora de serviço de internet que não garante ao consumidor a velocidade de conexão contratada e o acesso de forma contínua,
sem interrupções injustificadas.
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IV. Assim, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, entendo que restou demonstrado o dano moral sofrido, bem como os parâmetros adotados
normalmente por esta Câmara Cível para a fixação de indenização por danos morais em casos análogos, entendo que o quantum fixado pelo Juízo a quo em R$
5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os parâmetros prescritos no art. 944 do Código Civil.
V.Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação com arrimo no art. 85, § 11 do CPC.
V.Apelo conhecido e não provido.
ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
unanimemente, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do Voto do Desembargador Relator.

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

ACÓRDÃO Nº 255642/2019
Sessão do dia 26 de Agosto de 2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0000743-92.2016.8.10.0002 - SEGREDO DE JUSTIÇA
Protocolo Nº: 0185642019
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO,
PROCURADOR(A)(ES): CARLOS HENRIQUE FALCAO DE LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
PROMOTOR(A)(ES): FÁTIMA MARIA SOUZA ARÔSO MENDES
Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. ACP. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PACIENTE AUTISTA.
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. LEGITIMIDADE. DIREITO À SAÚDE.PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO
I. Conforme consta dos autos, o Apelante fora condenado a fornecer ao infante J.S.M.F. diagnosticado com autismo (CID F84.1), o
medicamento NEUTOPROTEK LP que irá lhe auxiliar na vida diária, reduzindo os comportamentos inaceitáveis.
II. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, se confunde com o mérito, como tal será analisada.
III. A Constituição da República ao proclamar o direito à saúde, consectário máximo do direito fundamental à vida, assegurando-o
como um bem de todos e impondo ao Estado o respectivo dever de garantir sua preservação, nos moldes dos arts. 5º, caput e 196,
atribuiu grande relevância a esse direito, a ponto de não deixar dúvida acerca do dever do Estado de prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício. Acrescenta-se ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, no seu art. 7º, que
as crianças e adolescentes têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
IV. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui os
insumos ora postulados. Portanto, é reconhecida a legitimidade passiva do Estado.
V. In casu, constata-se que o apelado é criança (04 anos, quando da propositura a demanda) diagnosticado com autismo, que por
sua vez vem sendo submetido a tratamento bioquímico para o transtorno do Espectro Autista, tendo diagnosticado falhas no
processo metabólico envolvendo seu sistema intestinal, além de múltiplas alergias alimentares, imunológico, endócrino
necessitando do medicamento NEUTOPROTEK LP que irá lhe auxiliar na vida diária, reduzindo os comportamentos inaceitáveis.
Logo, deve o Estadosuportar o ônus das despesas das quais o autor necessita, qualseja,a medicação retro referenciada, de modo
a resguardar a saúde da pessoa humana.
V. Apelo conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do Desembargador Relator.

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

ACÓRDÃO Nº 255644/2019

Sessão do dia 26 de Agosto de 2019

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0019923-05.2013.8.10.0001 Protocolo Nº: 0157122019

APELANTE: CONSTRUTORA SA CAVALCANTE,
ADVOGADO(A): ÍTALO FÁBIO GOMES DE AZEVEDO (MA4292), RONALDO TEIXEIRA BODEN (MA6445), CARLOS EDUARDO BARBOSA CAVALCANTI
JUNIOR (MA6716)
APELADO: ANTONIO ALEXANDRINO SOUTO ARAUJO, VIRNA BAPTISTA PEDROSA ARAUJO,
ADVOGADO(A): GABRIEL PINHEIRO CORREA COSTA (MA9805)

Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

EMENTA

Página 207 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL NA PLANTA. RESERVA LAGOA RESIDENCIAL CLUBE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PREVISÃO DE ENTREGA PARA 30.05.2012.
TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ENCERRADO EM 27.11.2012. HABITE-SE EXPEDIDO EM 23.05.2014. DECURSO DE 18 MESES
ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PARA INVESTIMENTO. CONDENAÇÃO
LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE 0.5% DO VALOR DO IMÓVEL. CABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE.
I. Compra e venda de imóvel na planta com atraso injustificado na entrega da obra, além do prazo de tolerância.
II. Quando a apelante ofereceu o empreendimento para venda aos recorridos tinha ciência que o nicho de mercado de venda de imóveis em São Luís estava
extremamente aquecido e assim era plenamente previsível excesso de chuvas no período aprazado para entrega da obra, bem como escassez de material e
mão de obra, greves no setor de construção e transporte público, além do que deve o apelante suportar todos os riscos do negócio.
III. Ora, se o prazo para entrega do imóvel constante no quadro resumo era 30.05.2012, necessário se faz a consideração do prazo de tolerância de 180 dias,
chegando a seguinte data 27.11.2012, lapso temporal limite para entrega da obra, contudo tal prazo não fora observado, vez que o habite-se somente foi emitido
em 23.05.2014, decorrendo, desse modo, dezoito meses além do prazo de prorrogação previsto contratualmente.
IV. Compra do imóvel para investimento. Arbitramento de aluguel no montante de 0,5% do valor do imóvel, resultando a quantia de R$ 1.964,73. Danos materiais
liquidados em R$ 35.365,14.
V. Não configuração de danos morais. Mero descumprimento contratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
VI. Sentença parcialmente reformada para exclusão dos danos morais.
VII. Apelação parcialmente provida. Unanimidade.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por votação unânime, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

ACÓRDÃO Nº 255645/2019

Sessão do dia 26 de Agosto de 2019

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000665-84.2018.8.10.0081 Protocolo Nº: 0227912019

APELANTE: MUNICIPIO DE CAROLINA/MA,
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MADSON SOUZA MARANHÃO E SILVA (MA8134-A )
APELADO: ANA CAROLINA ARAUJO BEZERRA,
ADVOGADO(A): ANTONIO FAGNER MACHADO DA PENHA (MA18033-A ), ANTONIO ROGERIO BARROS DE MELLO (MA9704-A )

Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR MUNICIPAL. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA CONVERSÃO
DA MOEDA EM URV. PRELIMINARES REJEITADAS. LEI QUE REESTRUTUROU PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS. NÃO DEMONSTRA A
EFETIVA CORREÇÃO DAS DIFERENÇAS. PAGAMENTO. VALOR A SER DEMONSTRADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I - Na hipótese não é cabível a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que em sede de julgamento nos moldes da Repercussão Geral, artigo
1.036 do CPC, proferido no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, fixou limitação temporal para pagamento de perda salarial decorrente da conversão em URV
"no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público".
II - Com efeito, conforme apontado na sentença "Os documentos trazidos não são suficientes para averiguar se a Lei Municipal nº 178/97 garantiu ou não o
pagamento de valores superiores às perdas apuradas com a conversão da URV, ou seja, se esse diploma pode ser ou não reconhecido como marco inicial da
contagem do prazo prescricional. Ademais a parte autora sequer pertence ao quadro de professores do ente demandado."
III - Ademais, a tese de inexistência de provas da perda financeira, suscitada pelo apelante, não se sustenta. É que houve fundamentação idônea
quanto à perda salarial quando se converteu a moeda depois da data do efetivo pagamento, levando a um juízo lógico e de fácil percepção quando se
sabe que a desvalorização da antiga moeda se dava a cada dia.
IV - Apelação conhecida e desprovida.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
unanimemente, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Desembargador Relator.

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

ACÓRDÃO Nº 255646/2019

Sessão do dia 26 de Agosto de 2019

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0030439-21.2012.8.10.0001 Protocolo Nº: 0147692019

APELANTE: TELEFONICA BRASIL SA,
ADVOGADO(A): JOSE DE RIBAMAR BARROS FRAZAO JUNIOR (MA17925)
APELADO: MARIA FILOMENA CARDOSO MONTEIRO ,
ADVOGADO(A): MARCELO JOSÉ LIMA FURTADO (MA9204)
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Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APELAÇÃO
CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE.
I. Inexistindo comprovação da existência de negócio jurídico firmado entre as partes, deve ser considerada ilícita a inscrição do nome da consumidora no
SERASA.
II. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, que é satisfeita com a
demonstração da existência de inscrição em cadastro de inadimplentes.
III. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por refletir os parâmetros do art. 944 do Código Civil e os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Apelação conhecida e desprovida. Unanimidade.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

ACÓRDÃO Nº 255649/2019

Sessão do dia 26 de Agosto de 2019

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000032-30.2016.8.10.0118 Protocolo Nº: 0111312019

APELANTE: RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA,
ADVOGADO(A): ANTONIO CESAR DE ARAUJO FREITAS (MA4695), RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS (MA4735)
APELADO: RAIMUNDO MOREIRA DOS SANTOS,
ADVOGADO(A): FERNANDA MARIA BITTENCOURT PINHEIRO (MA3556), INARA PINHEIRO LAGES (MA14214)

Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. DANOS
MATERIAIS NO IMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
I.Odireito brasileiro adotou a teoria da asserção, de modo que a análise das condições da ação deve ser feita a partir do exame das afirmações deduzidas na
petição inicial.
II. No caso, as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva devem ser rejeitadas, na medida em que o autor afirma ter suportado danos materiais decorrentes da
conduta da ré, ora apelante. Não se há confundir a relação jurídica material com a relação jurídica processual, haja vista que esta última deve ser aferida em
abstrato, segundo as informações da inicial.
III. No mérito, a apelante sustenta que não celebrou contrato de locação com o apelado, nem autorizou terceiro a fazê-lo em seu nome.
IV. Em que pese o apelado não ter sido apresentado contrato escrito, cumpre salientar que não há na Lei Civil, tampouco na legislação específica, forma solene
para a espécie de negócio. Destarte, não havendo forma para se ajustar a obrigação, as partes podem convencionar verbalmente as condições, conforme
preceitua o art. 104 do CC.
V. Ademais, tem-se que as alegações deduzidas pelo apelado são verossímeis, uma vez que as fotografias de fls. 13/18, revelam que o imóvel ostentava em sua
fachada o nome e o símbolo da apelante.
VI. Quanto ao cerne da questão, observa-se que a ocorrência dos danos no imóvel e os consequentes prejuízos materiais ao apelado foram demonstrados pelas
fotografias e pelo orçamento de material e mão de obra (fls. 13/20). Restou comprovado também a existência de débitos decorrentes do consumo de energia
elétrica no período em que o imóvel esteve ocupado (fls. 09/12).
VII. Assim, demonstrado os prejuízos materiais suportados pelo apelado, cabe à apelante o dever de indenizá-lo, nos termos estabelecidos na sentença
recorrida.
VIII. Apelação cível conhecida e desprovida. Unanimidade.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por votação unânime, em conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

ACÓRDÃO Nº 255650/2019
Sessão do dia 26 de Agosto de 2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0003554-91.2014.8.10.0035 - SEGREDO DE JUSTIÇA
Protocolo Nº: 0043842019
APELANTE:
ADVOGADO(A): FLORIANO COELHO DOS REIS FILHO (MA4976)
APELADO:
ADVOGADO(A): FRANCINOR SILVA LEITE (MA12159)
Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

EMENTA
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APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DA
PARTILHA. INSURGÊNCIA QUANTO AOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO.
MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
I. O imóvel registrado em nome de terceiro não pode integrar a partilha de bens, pois esta contempla apenas os bens adquiridos na
constância do casamento (CC, art. 1.658), devendo estar cabalmente comprovado que ao menos um dos cônjuges detém a
propriedade da coisa.
II. Conforme se observa da escritura pública de fls. 29/30, não há qualquer averbação na matrícula do imóvel que beneficie o casal.
Portanto, deve ser excluído da partilha o imóvel registrado em nome de terceiro (pai da apelante).
III. O valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve atender o binômio necessidade-possibilidade, onde o seu pagamento é
dever que se impõe, decorrente da obrigação legal de alimentar os filhos menores.
IV. Demonstrado que o percentual arbitrado pelo juízo (25% do salário mínimo) mostra-se de acordo com a capacidade da parte,
deve o mesmo ser mantido.
V. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir da partilha o imóvel registrado em nome de terceiro.
Unanimidade.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação unânime, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

ACÓRDÃO Nº 255651/2019

Sessão do dia 26 de Agosto de 2019

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0001502-10.2014.8.10.0040 Protocolo Nº: 0141352019

APELANTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
ADVOGADO(A): ALYSSON TOSIN (MG86925), FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI (MG147850)
APELADO: LEVIR CRUZ DE LIMA,
ADVOGADO(A): KAREN LOPES DA SILVA ALCHAAR COSTA (MA11165)

Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

EMENTA
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
I. O cerne da questão consiste em verificar se a apelante, administradora de consórcio, deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes da não inclusão do
apelado no grupo de consórcio relativo ao contrato de adesão a grupo de consórcio para aquisição de bens imóveis nº 000603.
II. Restou demonstrado nos autos que a adesão ao consórcio imobiliário foi realizada através de um preposto da representante comercial da apelante - Nacional
Investimento LTDA. -, que deixou de proceder a inclusão do apelado no grupo do referido consórcio contratado.
III. A responsabilidade existente entre a administradora de consórcio e seu representante comercial é solidária, consoante se extrai dos arts. 7º, parágrafo único e
art. 34, todos do CDC, o que torna esta sujeita à pretensão do autor e, portanto, parte legitima para figurar no polo passivo da demanda.
IV. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a administradora de consórcio tem legitimidade para figurar no polo
passivo de demandas relativas à devolução de parcelas pagas por ex-consorciado.
V. Apelação cível conhecida e desprovida.Unanimidade.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

ACÓRDÃO Nº 255652/2019

Sessão do dia 26 de Agosto de 2019

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000599-94.2015.8.10.0086 Protocolo Nº: 0237182019

APELANTE: MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS,
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: EDUARDO SANTOS DE ARAÚJO ( 11019)
APELADO: QUELMA MATIAS NASCIMENTO,
ADVOGADO(A): DJAÉLIO DE MENDONÇA MATIAS (MA11218)

Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

EMENTA
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APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. DIREITO DO EMPREGADO CONTRATO A TÍTULO PRECÁRIO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. APELO DESPROVIDO.
I -Antes de adentrar no mérito afasto a preliminar de incompetência da justiça estadual, tendo em vista, a natureza jurídico administrativa do contrato em questão.
Ademais, o feito se originou na justiça trabalhista e conforme acórdão fls. 06/09 foi acolhida a preliminar incompetência levantada pela própria municipalidade ora
apelante, sendo assim os autos remetidos a justiça comum.
II - É cediço que a contratação de servidores público, a título precário, ou seja, sem a realização de concurso público, conforme determina o art. 37, II da
Constituição Federal, ser nula, isso não retira do contratado o direito ao recebimento da contraprestação pelo serviço prestado, bem como o levantamento dos
valores referentes aos depósitos do FGTS, esse é o entendimento pacificado na jurisprudência.
III -Com efeito, da análise detida dos autos constata-se que a sentença atacada não merece reforma, visto que a municipalidade apelante deixou de comprovar
nos autos a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.
IV - Apelo conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO: Vistos relatos e discutidos ACORDAM os senhores Desembargadores da Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

ACÓRDÃO Nº 255653/2019
Sessão do dia 26 de Agosto de 2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0000571-53.2016.8.10.0002 - SEGREDO DE JUSTIÇA
Protocolo Nº: 0159382019
APELANTE: ESTADO DO MARANHÃO,
PROCURADOR(A)(ES): CARLOS HENRIQUE FALCAO DE LIMA
APELADO:
DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM GONZAGA DE ARAUJO NETO
Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO
DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD. DEVER DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS DE TRANSPORTE E ESTADIA PARA
TRATAMENTO MÉDICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA Nº 055/1999 DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I - Sem razão a Fazenda Pública ora apelante, visto que a Portaria n.º 055/199, prevê o Tratamento Fora do Domicílio - TFD,
o qual se constitui em auxílio financeiro fornecido pelas prefeituras ou secretarias estaduais para tratamento de saúde
concedido ao usuário do Sistema Único de Saúde - SUS, portando sendo ente federativo não pode se valer do argumento
de que tem sua disponibilidade orçamentária limitada, como forma de ser eximir do cumprimento das politicas públicas
constitucionais.
II - Ademais, em que pese o apelante assevera que o tratamento de que necessita o menor é realizado no Estado do
Maranhão, não acostou aos autos documentos comprobatório do alegado, deixando assim de demonstrar existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, do CPC ". O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor."
III - Por outro lado, écediço que o Poder Público, deve custear tratamento de saúde, àqueles que não disponham de
condições financeiras, pois a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, as ações e os serviços
públicos de saúde que integram o Sistema Único de Saúde são realizados de forma descentralizada, sendo exercida a sua
direção, no âmbito municipal, pela Secretaria de Saúde ou por órgão equivalente (artigo 7º, inciso IX, e artigo 9º, inciso III).
IV - Apelo conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO: Vistos relatos e discutidos ACORDAM os senhores Desembargadores da Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade de votos CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do
Desembargador Relator.

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

ACÓRDÃO Nº 255655/2019

Sessão do dia 26 de Agosto de 2019

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000917-82.2014.8.10.0031 Protocolo Nº: 0094722019

APELANTE: MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA,
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: NAYOLANDA COUTINHO LOBO AMORIM DE SOUZA (MA15780)
APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO MATIAS CHAGAS, MARIA ESTER VASCONCELOS ,
ADVOGADO(A): FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BISPO (MA6259)
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Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% NA REMUNERAÇÃO EM DECORRÊNCIA
DA ERRÔNEA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL RESPEITADA. DE ACORDO COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I - O Supremo Tribunal Federal posicionou-se em sede de julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN com repercussão geral, fixando limitação
temporal para pagamento de perda salarial decorrente da conversão em URV, visto que não há percepção ad eternumde parcelas de remuneração por servidor
público, sendo o termo ad quempara pleitear eventual pagamento das diferenças remuneratórias a data de vigência da lei que reestruturou os vencimentos da
carreira.
II - In casu, verifica-se que a Lei Municipal nº 1.099/2009, de 17 de setembro de 2009 reestruturou a carreira dos servidores da Educação e demais servidores.
Contudo, colhe-se dos autos que as ora apeladas ajuizaram a presente demanda 25.02.2014, ou seja, quando ainda não decorrido o prazo prescricional
quinquenal, eis tinham até 17.09.2014 (cinco anos a conta da data da entrada em vigor da Lei Municipal nº 1.099/2009) para buscar o amparo legal.
III - Apelo desprovido.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
unanimemente, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Desembargador Relator.

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

ACÓRDÃO Nº 255656/2019

Sessão do dia 26 de Agosto de 2019

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000208-45.2014.8.10.0064 Protocolo Nº: 0172032019

APELANTE: RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO,
ADVOGADO(A): JOAQUIM ADRIANO DE CARVALHO ADLER FREITAS (MA10004)
(1º APELADO): MUNICIPIO DE ALCÂNTARA,
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOSE SALOMAO FONSECA MOREIRA JUNIOR (MA10870)
(2º APELADO): ESTADO DO MARANHÃO,
PROCURADOR(A)(ES): ALEXANDRE CAVALCANTE PEREIRA
(3º APELADO): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
PROMOTOR(A)(ES): RAQUEL MADEIRA REIS

Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI N° 8.429/1992.
IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADO. MUNICIPALIDADE NO CADASTRO DE
RESTRIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, IMPEDINDO DE REALIZAR NOVOS CONVÊNIOS.SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I- Colhe-se dos autos que o ora apelante deixou de prestar de forma regular as contas do Convênio nº 257/2009/SES, firmado com a Secretaria de Estado da
Saúde - SES, no valor de R$ 145.500,00, destinado a aquisição de uma ambulância para servir a rede municipal de saúde, pois conforme documentos acostados
fls. 91/92, restou um saldo de R$ 2.251,02 de devolução ao Fundo Estadual de Saúde. Contudo em que pese ter sido notificado por duas vezes (fls.19/20), as
pendências constantes no processo de prestação de contas não foram sanadas, o que levou a inclusão da municipalidade no cadastro de restrições da
Secretaria de Estado de Saúde, impedindo de realizar novos convênios.
II - É cediço que a prestação de contas dos recursos públicos é uma obrigação a que submete todo e qualquer gestor. Portanto, inexistindo provas nos autos de
que os recursos públicos foram efetivamente empregados na aquisição da ambulância, resta evidenciado a prática de ato de improbidade administrativa,
conforme apontado na sentença.
III - Ademais em suas razões recursais fls.110/116, o apelante se limitou a alegações genéricas, como ausência de dolo e via de consequência de ato de
improbidade administrativa, sem contudo trazer aos autos comprovação do fato extintivo do direito alegado, como documentos comprobatórios da prestação
regular do convênio em questão. Portanto, o apelante deixou de demonstrar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos
do art. 373, do CPC.
IV - Desse modo, o ora apelante, apenas tentou se eximir da responsabilidade, sem contudo fazer prova do alegado, mormente considerando que que embora
notificado para regularização a situação do convênio ou a pagar os valores a título de ressarcimento ao erário, manteve-se inerte. Portanto, a materialidade da
conduta, restou demonstrada pelos documentos juntados aos autos, bem como a ofensa aos princípios constitucionais da Administração Pública da legalidade,
da moralidade, da impessoalidade, de modo que sua conduta configura atos de improbidade administrativa, estampados na Constituição Federal
IV - Apelo conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO: Vistos relatos e discutidos ACORDAM os senhores Desembargadores da Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a
unanimidade de votos e contra o parecer ministerial CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

ACÓRDÃO Nº 255657/2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804348-64.2018.8.10.0027–- BARRA DO CORDA
APELANTE: Município de Barra do Corda
PROCURADOR: Dr. Rafael Elmer dos Santos Puca (OAB/MA 13510)
APELADA: Livia de Sousa Oliveira Leite
ADVOGADO: Dr. Fernando Lima Sousa (OAB/MA 6.318)
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RELATOR: Desembargador RICARDO DUALIBE
ACÓRDÃO Nº ________
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DOS VALORES ATRASADOS. PISO SALARIAL.
PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
REJEITADO. PAGAMENTO REALIZADO ABAIXO DO VALOR PROPORCIONAL DO PISO NACIONAL FIXADO NA LEI
MUNICIPAL Nº 005/2011.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. De acordo com o art. 45 da Lei Municipal nº 005/2011, que trata
sobre remuneração do magistério dos servidores de Barra do Corda, o servidor possuidor do título de pós-graduação fará jus ao
recebimento de salário sase no percentual mínimo de 60% (Sessenta por cento) do piso salarial profissional nacional. 2. O
percentual perseguido pela Apelada possui equivalência com as disposições insertas na Lei Federal nº 11.738/2008 (Institui o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica), porquanto embora sua jornada
laboral seja de 20 (vinte) horas semanais, a lei federal citada atribui o percentual de 100% (cem por cento) aos professores que
laboram 40 (quarenta) horas por semana. 3. Levando em consideração que a Apelada possui o título de pós-graduação, revela-se
correto perceber o salário-base no percentual de 60% (sessenta por cento) do piso salarial profissional nacional, e não os 50%
(cinquenta por cento) que lhe vem sendo pagos. 4. Quanto à multa por litigância de má-fé, formulada em sede de contrarrazões,
entendo não merece razão a Apelada, pois o Apelante apenas fez uso das garantias constitucionais que lhe são asseguradas de
acesso ao Judiciário e do exercício do amplo direito de defesa. 5. Apelo conhecido e improvido. 6. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado Maranhão, unanimemente e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e negar provimento
ao Apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Presidente e Relator), José de
Ribamar Castro e Raimundo José Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Teodoro Peres Neto.
São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

ACÓRDÃO Nº 255658/2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801725-42.2018.8.10.0022 – AÇAILÂNDIA
APELANTE: Jocione de Sousa
ADVOGADOS: Dr. Yves Cezar Borin Rodovalho (OAB/MA 11175) e Dr. Emanuel Sodré Toste (OAB/MA 8730)
APELADO: Banco do Brasil S/A
ADVOGADOS: Dr. Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/MA 14009-A) e Dr. José Arnaldo Jansen Nogueira (OAB/MA 14501-A)
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
ACÓRDÃO Nº_____________
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA EM FAVOR DO APELANTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA
AÇÃO AFASTADA. COBRANÇA DE JUROS DE CARÊNCIA. REJEIÇÃO DO PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA.
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Na hipótese, ao propor a ação originária, o Apelante afirmou a sua impossibilidade de arcar com
as despesas processuais, o que conduz à conclusão de que cumpriu o requisito imposto pelo art. 99, §3° do CPC, o qual, reitera-
se, gera presunção juris tantum em favor de quem requer o benefício. Outrossim, sem provas concretas, inexiste razão para o
indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. 2. Configurado o interesse de agir do Recorrente, consubstanciado
tanto pela necessidade da providência jurisdicional formulada, bem como na utilidade que o provimento poderá lhe proporcionar,
não deve ser acolhida a preliminar de ausência de condição da ação suscitada pelo Apelado. 3. Tendo sido a petição inicial
devidamente instruída, não há que se falar em indeferimento da inicial face à ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação. 4. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença sob o fundamento de que o Magistrado indeferiu provas
relevantes à solução da controvérsia, cerceando o direito de defesa do Apelante, tendo em vista que oJuízo julgou com base no
princípio da persuasão racional, atualmente consagrado no art. 371 do CPC. 5. Do mesmo modo não deve ser acolhida a alegação
de nulidade da sentença recorrida, aventada nas razões recursais com arrimo nos arts. 93, IX da CF e 489, §1º, do CPC, uma vez
que a questão em debate foi precisamente analisada pelo Juízo a quo, destacando as peculiaridades relativas ao contrato firmado,
assim como a ciência inequívoca do Apelante no que diz respeito à incidência do encargo impugnado. 6. Não é abusiva a cobrança
de juros de carência, uma vez constatado interstício entre a data da liberação do crédito e o pagamento da primeira parcela do
empréstimo bancário e a expressa previsão contratual. 7. Considerando que a cobrança do referido encargo configura um
exercício regular de um direito, não existe ato ilícito para que seja imputada responsabilidade civil à instituição bancária. 8.
Apelação cível conhecida e improvida. 9. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, unanimemente em conhecer, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, e negar provimento
ao Apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Presidente e Relator), José de
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Ribamar Castro e Raimundo José Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Teodoro Peres Neto.
São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

ACÓRDÃO Nº 255659/2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804198-33.2019.8.10.0000 – VIANA
AGRAVANTE: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO: Dr. Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11099-A)
AGRAVADA: Maria Raimunda da Luz Rodrigues
ADVOGADO: Dr. Flávio Henrique Aires Pinto (OAB/MA 8672)
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
ACÓRDÃO____________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS EM CONTA
BANCÁRIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR E DO PRAZO
PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos denotam a ausência da
verossimilhança das alegações deduzidas pelo Agravante e, concomitantemente, demonstram que a continuidade dos descontos
compromete o rendimento da Agravada. 2. Não sendo possível aferir se os descontos nos proventos da Agravada possuem causa
legítima, impõe-se a manutenção da decisão. 3. A multa diária por descumprimento de decisão judicial não poderá ser irrisória nem
elevada, sob pena de não cumprir o seu escopo. 4. O fato de não haver indícios de descumprimento da obrigação não impede a
fixação da multa para a hipótese de sua inobservância, pois se trata de medida inserida no poder geral de cautela do Magistrado, a
fim de dar efetividade às decisões judiciais, nos termos do art. 537 do CPC. 5. Deve ser mantido o valor da multa em R$ 500,00
(quinhentos reais) para cada desconto realizado no benefício da parte autora, na medida em que foi estabelecido com observância
aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e se revela insuficiente para representar fonte de enriquecimento ilícito da
Agravada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 7. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer, de acordo com o parecer da Procuradoria
Geral de Justiça, e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Presidente e Relator), José de
Ribamar Castro e Raimundo José Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Teodoro Peres Neto.
São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

ACÓRDÃO Nº 255660/2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802165-70.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO: Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/MA 9348-A)
AGRAVADA: Rita de Sousa Fernandes
ADVOGADOS: Dr. Renan Almeida Ferreira (OAB/MA 13216) e outro
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
ACÓRDÃO Nº ___________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. SUSPENSÃO DOS
DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CADA DEDUÇÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO DO VALOR. 1. Apenas as manifestações judiciais desprovidas de fundamentação é que devem ser declaradas nulas
e não aquelas cuja exposição das razões do convencimento do Magistrado seja concisa, em especial as decisões interlocutórias.
2. O seguro de proteção financeira é firmado exclusivamente com o objetivo de garantir a quitação de uma dívida do segurado,
decorrente de outro contrato de empréstimo ou financiamento. Essa é a essência do seguro prestamista, haja vista que a
indenização securitária poderá cobrir o débito e, em tese, elidir a mora. 3. Não foram coligidos a estes autos eletrônicos elementos
probatórios suficientes a demonstrar que a imediata produção de efeitos pela decisão agravada implicará risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a paralisação dos descontos não se confunde com a extinção da contratação do
seguro, que será objeto de análise em juízo exauriente após a instrução processual. 4.A multa fixada visa dar efetividade ao
cumprimento da ordem judicial, motivo pelo qual a revogação e/ou redução são descabidas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e
improvido. 6. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Acordam os Senhores Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
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unanimidade, em conhecer, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça e negar provimento ao Agravo de
Instrumento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Presidente e Relator), José de
Ribamar Castro e Raimundo José Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Teodoro Peres Neto.
São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

ACÓRDÃO Nº 255661/2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801109-02.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
ADVOGADOS: Lara Ponte e Nery Advogados (OAB/MA 247)
AGRAVADA: Elieze Leite Vasconcelos
ADVOGADOS: Dr. Alexandre Moura Lima Neto (OAB/MA 6227) e outros
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
ACÓRDÃO Nº ___________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO.PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS
PUBLICAÇÕES OCORRESSEM EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE SOB PENA DE PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SATISFAÇÃO
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA Nº 410 DO STJ. 1. Conforme previsto no § 5º do artigo 272 do Código de Processo Civil,
"constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados
indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser nula a
intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida
nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, o que não
foi observado pela concessionária de energia elétrica.3. Tratando-se de obrigação de fazer, é imprescindível a intimação pessoal
da parte a quem se destina a ordem de fazer, sobremaneira frente à fixação de astreintes, o que restou devidamente comprovado
nos autos físicos originários. 4.Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 5. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Acordam os Senhores Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
unanimidade, em conhecer, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, e negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe ( Presidente e Relator), Raimundo
José Barros de Sousa e José de Ribamar Castro
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Teodoro Peres Neto.
São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

ACÓRDÃO Nº 255662/2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810854-40.2018.8.10.0000
AGRAVANTE: Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda.
ADVOGADO: Dr. João Francisco Alves Rosa (OAB/BA 17023)
AGRAVADO: Zeus Neves Almeida
ADVOGADO: Dr. Aelson dos Santos Morais (OAB/MA 15222)
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
ACÓRDÃO Nº _______________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. CESSÃO DE QUOTA NÃO PERFECTIBILIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS. 1. O consentimento da administradora de consórcio se faz necessário a fim
de que se operem efeitos acerca do novo cessionário, interessando ao credor saber quem é o novo devedor, sua situação
econômica, para atender a finalidade da satisfação de seu crédito, com consequência lógica da modificação do contrato originário.
2. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha havido a anuência por parte da Administradora. As cópias das mensagens
trocadas por meio de aplicativo de celular e por e-mail apenas noticiam a pretensão de transferência de titularidade da cota e o
problema ocorrido com a cobrança da prestação do consórcio. 3. O Agravado continua responsável pela Quota nº 433, DC 04 e
considerando os interesses do Grupo de consórcio, que não pode ser prejudicado com a paralisação do recebimento das parcelas
do consórcio, a decisão agravada merece reforma. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Acordam os Senhores Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
unanimidade, em conhecer, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça e dar provimento ao Agravo de
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Instrumento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Presidente e Relator), José de
Ribamar Castro e Raimundo José Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Teodoro Peres Neto.
São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

ACÓRDÃO Nº 255663/2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823230-89.2017.8.10.0001 – SÃO LUÍS
APELANTE: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
ADVOGADA: Dra. Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB/MA 8784-A)
APELADO: Cláudio da Silva Pinto
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
ACÓRDÃO Nº_____________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUTOR QUE DEIXA DE PROMOVER
ATOS QUE LHE COMPETIAM. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, INC. IV DO CPC. APELO IMPROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Compete à parte autora a promoção do andamento do processo, fornecendo meios para
localização do bem e da parte ré. Se assim não procede, é cabível a extinção do feito por força de ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito (art.
485, IV do CPC). 2. Recurso conhecido e improvido. 3. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer, de acordo com o parecer da Procuradoria
Geral de Justiça e negar provimento à Apelação interposta, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Presidente e Relator), Raimundo
José Barros de Sousa e José de Ribamar Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Teodoro Peres Neto.
São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

ACÓRDÃO Nº 255664/2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº0803113-62.2018.8.10.0027 –- BARRA DO CORDA
APELANTE: Município de Barra do Corda
PROCURADOR: Dr. Rafael Elmer dos Santos Puca (OAB/MA 13510)
APELADA: Icleita Resonha Fortaleza Moura Sousa
ADVOGADA: Dra. Josélia Silva Oliveira Paiva (OAB/MA 6.880)
RELATOR: Desembargador RICARDO DUALIBE
ACÓRDÃO Nº ________
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DOS VALORES ATRASADOS. PISO SALARIAL.
PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
REJEITADO. PAGAMENTO REALIZADO ABAIXO DO VALOR PROPORCIONAL DO PISO NACIONAL FIXADO NA LEI
MUNICIPAL Nº 005/2011.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. De acordo com o art. 45 da Lei Municipal nº 005/2011, que trata
sobre remuneração do magistério dos servidores de Barra do Corda, o servidor possuidor do título de pós-graduação fará jus ao
recebimento de salário sase no percentual mínimo de 60% (Sessenta por cento) do piso salarial profissional nacional. 2. O
percentual perseguido pela Apelada possui equivalência com as disposições insertas na Lei Federal nº 11.738/2008 (Institui o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica), porquanto embora sua jornada
laboral seja de 20 (vinte) horas semanais, a lei federal citada atribui o percentual de 100% (cem por cento) aos professores que
laboram 40 (quarenta) horas por semana. 3. Levando em consideração que a Apelada possui o título de pós-graduação, revela-se
correto perceber o salário-base no percentual de 60% (sessenta por cento) do piso salarial profissional nacional, e não os 50%
(cinquenta por cento) que lhe vem sendo pagos. 4. Quanto à multa por litigância de má-fé, formulada em sede de contrarrazões,
entendo não merece razão a Apelada, pois o Apelante apenas fez uso das garantias constitucionais que lhe são asseguradas de
acesso ao Judiciário e do exercício do amplo direito de defesa. 5. Apelo conhecido e improvido. 6. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado Maranhão, unanimemente e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e negar provimento
ao Apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Presidente e Relator), José de
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Ribamar Castro e Raimundo José Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Teodoro Peres Neto.
São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

ACÓRDÃO Nº 255665/2019
QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº-0804639-64.2018.8.10.0027-- BARRA DO CORDA
APELANTE: Município de Barra do Corda
PROCURADOR: Dr. Rafael Elmer dos Santos Puca (OAB/MA 13510)
APELADO: Francisco Clauber do Nascimento Lino
ADVOGADO: Dr. Fernando Lima Sousa (OAB/MA 6.318)
RELATOR: Desembargador RICARDO DUALIBE
ACÓRDÃO Nº ________
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DOS VALORES ATRASADOS. PISO SALARIAL.
PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
REJEITADO. PAGAMENTO REALIZADO ABAIXO DO VALOR PROPORCIONAL DO PISO NACIONAL FIXADO NA LEI
MUNICIPAL Nº 005/2011. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. De acordo com o art. 45 da Lei Municipal nº 005/2011, que trata
sobre remuneração do magistério dos servidores de Barra do Corda, o servidor possuidor do título de pós-graduação fará jus ao
recebimento de salário base no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) do piso salarial profissional nacional. 2. O
percentual perseguido pelo Apelado possui equivalência com as disposições insertas na Lei Federal nº 11.738/2008 (Institui o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica), porquanto embora sua jornada
laboral seja de 20 (vinte) horas semanais, a lei federal citada atribui o percentual de 100%(cem por cento) aos professores que
laboram 40 (quarenta) horas por semana. 3. Levando em consideração que o Apelado possui o título de pós-graduação, revela-se
correto perceber o salário-base no percentual de 60% (sessenta por cento) do piso salarial profissional nacional, e não os 50%
(cinquenta por cento) que lhe vem sendo pagos. 4. Quanto à multa por litigância de má-fé, formulada em sede de contrarrazões,
entendo que não merece razão o Apelado, pois o Apelante apenas fez uso das garantias constitucionais que lhe são asseguradas
de acesso ao Judiciário e do exercício do amplo direito de defesa. 5. Apelo conhecido e improvido. 6. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado Maranhão, unanimemente e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e negar provimento
ao Apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Presidente e Relator), José de
Ribamar Castro e Raimundo José Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. xxxx
São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 017262/2019 - VIANA
NÚMERO ÚNICO: 0000382-97.2013.8.10.0061
APELANTE: BANCO BV FINANCEIRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB/MA 8784-A)
APELADO: JOSSEY WELLES SILVA MEIRELES
RELATOR:DES. RAIMUNDOJOSÉ BARROSDE SOUSA

DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO BV FINANCEIRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, inconformado com a decisão proferida
pela Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Viana - MA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, declarou extinto o processo sem resolução do
mérito, tudo em conformidade com art. 485, III, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (fls. 53/74), esclarece o apelante que se manifestou todas as vezes que foi intimado atendendo todas as determinações feitas pelo
juízo a quo, bem como que a petição inicial foi instruída com todos os documentos necessários, assim, tendo demonstrado seu interesse no prosseguimento da
demanda, sem qualquer desídia.
Prossegue alegando a ausência da dupla intimação para suprir a eventual emenda nos termos da súmula 240 do STJ.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente apelo, para reformar a sentença vergastada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para
regular tramitação.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de opinar quanto ao mérito, por entender quea questão
não envolve hipótese de intervenção ministerial, prevista no art. 178 do CPC (fl. 95/95v).
É o relatório. DECIDO.
Antes de adentrar no cerne da presente demanda, destaco que a questão em apreço encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, razão pela qual
analiso e julgo monocraticamente o recurso.
O cerne da demanda cumpre verificar se o Magistrado de base agiu com acerto ao julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.
Analisando a fundamentação da sentença recorrida, constato que foi pautada na ausência de interesse processual da parte autora por mais de 30 (trinta) dias,
nos termos do art. 485, III, do CPC.
Ocorre que, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito, exige-se a intimação do autor, por meio de aviso de recebimento para, no prazo de 5 (cinco)
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dias, dizer se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do §1º do mesmo artigo.
Este já era o entendimento consagrado em súmula pelo STJ, ainda na vigência do pretérito CPC/73, vejamos:
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. (Súmula 240, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2000, DJ
06/09/2000, p. 215)
Como é cediço, os deveres de lealdade processual, bem como a boa-fé objetiva, não se destinam apenas às partes, mas a todos os sujeitos processuais
indistintamente.
Sobre a importância de se observar a lealdade e a boa-fé na relação processual, leciona HUMBERTO THEODORO JR. (in Curso de direito processual civil -
teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 39):
Estado e partes conjugam esforços no processo para solucionar o litígio. Enquanto as partes defendem interesses privados, o Estado procura um objetivo maior
que é o da pacificação social, mediante a justa composição do litígio e a prevalência do império da ordem jurídica. Há, por isso, relevante interesse público no
processo, que não pode ser considerado como atividade privada, e que, assim, inegavelmente se filia ao direito público. O Estado e a sociedade, de maneira
geral, apresentam-se profundamente empenhados em que o processo seja eficaz, reto, prestigiado, útil ao seu elevado desígnio. Daí a preocupação das leis
processuais em assentar os procedimentos sobre os princípios da boa-fé e da lealdade das partes e do juiz.
Nesse sentido, cite-se jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A
FALTA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal
da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 267, §1º, CPC/73 (art.485, §1º, CPC/15). Deveria a parte autora, assim, ter sido intimada
pessoalmente, não sendo suficiente a mera intimação do advogado. Não tendo sido observada tal determinação, a sentença de extinção deve ser
anulada. Recurso provido.(Ap no(a) AI 029625/2013, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
23/03/2017)
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA
DO AUTOR. EXIGÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 485 § 1º, DO CPC. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É cediço
que o processo tem início por provocação da parte, mas se desenvolve por impulso oficial, cabendo tanto ao interessado quanto ao magistrado, promover os
atos e diligências necessárias ao seu regular andamento e ao cumprimento do escopo maior da jurisdição.II - A lei processual é cristalina ao determinar
que no caso de extinção por abandono, que foi o fundamento da sentença ora atacada, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para
promover o regular andamento do feito, (art. 485, §1 do CPC), o que ocorreu no presente caso, conforme se vê pelo AR juntado aos autos fl.190.III -
Apelação conhecida e desprovida. (ApCiv 0200222019, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
12/08/2019, DJe 15/08/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 485, §1º DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. Para que seja extinto o processo sem resolução de mérito por abandono, é
necessária a prévia intimação pessoal do Autor da demanda para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do §1º, do art. 485 do CPC. 2.
Evidenciado que a extinção do feito se deu sem a prévia intimação pessoal do Autor, ora Apelante, entende-se que há violação ao devido processo legal e, por
conseguinte, error in procedendo, motivo por que deve ser desconstituída a sentença exarada com fundamento do art. 485, III, do CPC. 3. Apelação conhecida e
provida. 4. Unanimidade. (ApCiv 0155542019, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
01/07/2019 , DJe 09/07/2019)
Destarte, a sentença proferida pelo douto Juízo de base merece ser desconstituída, eis que não foi prolatada em conformidade com a legislação pátria.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTOao apelo para anular a sentença impugnada, determinado o retorno dos autos ao juízo de base para regular
tramitação.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís/MA, 26 de Agosto de 2019.

Des. RAIMUNDOJOSÉ BARROSDE SOUSA
Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 19307/2019
NÚMERO ÚNICO:0000626-87.2018.8.10.0081
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA
PROCURADOR: MADSON SOUZA MARANHÃO E SILVA (OAB/MA 8134-A)
APELADO: NEUTON ALVES BARBOSA
ADVOGADO: ANTÔNIO ROGÉRIO BARROS DE MELLO (OAB/MA 9704-A)
RELATOR: Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo MUNICÍPIO DE CAROLINA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Carolina/MA
que, nos autos da ação de Cobrança proposta por NEUTON ALVES BARBOSA, homologou a desistência para extinguir o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.
Em suas razões recursais (fls. 52/57), o município Apelante aduz que a sentença recorrida merece reforma pois prolatada em desacordo com a regra prevista no
art. 485, §4º do CPC, que dispõe que após a defesa, não pode o autor desistir da ação, sem a aquiescência do réu.
Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos ao juízo a quoe o prosseguimento do feito com a sua intimação para que se
manifeste quanto ao pedido de desistência formulado elo autor, ora apelado.
Contrarrazões da parte apelada às fls. 61/66.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer manifestou-se pelo julgamento do mérito recursal (fls. 75/75v).
É o essencial a relatar. Decido.
O autor da ação de cobrança é servidor municipal no cargo de Agente Comunitário de Saúde requerendo o recebimento de verbas que diz serem devidas.
O ente público requerido apresentou contestação às fls. 14/38, por meio da qual pediu a improcedência dos pedidos inicias.
Às fls. 40 apresentou o autor pedido de desistência da ação.
Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de desistência foi protocolado em data posterior ao oferecimento da resposta do réu, sendo assim, é devida a
obediência ao disposto no §4º do art. 485, do CPC, in verbis:
§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
O TJMA já se manifestou em casos semelhantes:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DO RÉU. ART.
267, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Após o oferecimento da resposta, é defeso ao autor desistir da ação
sem o consentimento do réu, nos termos do art. 267, § 4º, do CPC.2. Deve ser anulada a sentença proferida após o protocolo do pedido de
desistência da ação, que extingue o processo sem julgamento do mérito por motivo diverso e não considera a necessidade de efetiva intimação do
réu.3. Apelo provido. (ApCiv 0355492012, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06/12/2012 , DJe
12/12/2012, grifei)
Nesse sentido, os outros tribunais:
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APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO.
ANUÊNCIA DO REU CONDICIONADA A RENÚNCIA EXPRESSA SOBRE O DIREITO QUE SE FUNDA A AÇÃO. LEGALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E
PROVIDA. À UNANIMIDADE.
1. Nos termos do que dispõe a legislação processual, é defeso ao autor desistir da ação sem o consentimento do réu. Tal regra decorre da
bilateralidade formada no processo, assistindo igualmente ao demandado o direito de solucionar o conflito com o julgamento do mérito da demanda.
Inteligência do artigo 267, § 4º, do CPC/73, correspondente ao 485, §§ 4º e 5º do CPC/15. 2. No caso em exame, o apelante condicionou sua anuência ao
pedido de desistência à renúncia expressa do autor/apelado sobre o direito que se funda ação, uma vez que lhe interessava o julgamento do mérito da demanda,
sendo legítima a oposição. Precedente STJ. 3. Apelo conhecido e provido. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 00083989420148140028 BELÉM, Relator: ROBERTO
GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/04/2018, grifei)
PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. CONDIÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do disposto no art. 267, § 4º, do C.P.C., depois de decorrido o prazo para resposta, o autor não poderá desistir da ação
sem a aquiescência do réu.
2. Não se confunde a desistência com a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e a parte autora não pode ser compelida a optar pela renúncia, como
pretendeu fazer crer o INSS, por constituir ato personalíssimo desta. 3. Pela desistência, a parte autora, dentro da sua conveniência pessoal, abre mão do direito
de ação e não do direito material que julgue ter perante o réu, que, assim, não pode condicionar a sua concordância à renúncia ao direito em que se funda a
ação (precedente da Corte). 4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 4550 MG 2006.38.07.004550-9, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 14/05/2008, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 30/06/2008 e-DJF1 p.230, grifei)
Desse modo, é devido a anulação da sentença para que seja oportunizado ao réu manifestar-se sobre o pedido de desistência formulado pela parte autora para
que assim seja devidamente analisada.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo para cassando a sentença de base, determinar o prosseguimento do feito com a intimação do requerido, ora
apelante, para que se manifeste sobre o pedido do autor, nos termos do art. 485, §4º do CPC.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís/MA, 26 de Agosto de 2019.

Des. RAIMUNDOJosé BARROSde Sousa
Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 19692/2019
NÚMERO ÚNICO: 0001826-77.2016.8.10.0024 - BACABAL
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA MATOS
DEFENSOR PUBLICO: FLORENÇO ALVES BRANDÃO NETO
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA: CARLOS HENRIQUE FALCÃO DE LIMA
RELATOR: Des. RAIMUNDO JoséBARROS de Sousa

DECISÃO1.

Trata-se de Apelação cível interposta por MARIA DE FÁTIMA MATOS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Maranhão,contra a
sentença exarada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Bacabal/MA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela
Antecipada proposta em face doESTADO DO MARANHÃO, ora apelado, julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela anteriormente deferida.
Em suas razões (fls. 120/123v), a apelante pede o arbitramento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do
Estado do Maranhão, na forma do art. 85, do CPC.
Ao final, pugna pelo provimento do apelo com base na fundamentação supra.
Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão à fl. 139.
O recurso foi recebido à fl. 145.
Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça que opinou pelo julgamento do mérito recursal, sobre o qual deixou de opinar (fls. 147/147v).
É o relatório. DECIDO.
O tema central do recurso consiste em se definir se o ente requerido deve ser condenado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do
Maranhão.
Na origem, a apelante ingressou com Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, por meio da Defensoria Pública, em face do Estado do
Maranhão, objetivando a realização de procedimento cirúrgico.
Após regular instrução processual, sobreveio sentença de procedência.
Em suas razões recursais, o apelante pede o arbitramento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão, na forma do art. 85, do CPC.
Pois bem.
O Código de Processo Civil estabelece o seguinte acerca dos honorários advocatícios:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.
§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômicoobtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000
(dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até
100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§4º Em qualquer das hipóteses do § 3o:
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;
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II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor
atualizado da causa;
IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.
§5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao
valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim
sucessivamente.
§6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito.
§7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido
impugnada.
§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.
§9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze)
prestações vincendas.
§10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2oa 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.
§13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão
acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.
§14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo
vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
§15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade
de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no §14.
§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.
§17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.
§18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e
cobrança.
§19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. (grifei)
De fato, o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência decorre do princípio da causalidade.
Nesse sentido, cumpre citar doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
"O CPC regula, nos arts. 85 a 87, a condenação em honorários advocatícios decorrentes da sucumbência do processo. Não se confundem com contratuais,
fixados por acordo de vontade, entre o advogado e seu cliente."1

Na hipótese, o juízo de 1º grau deixou de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em favor do apelante, em face do que se extrai do disposto na
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
Nesse diapasão, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. &quot;Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual
pertença&quot; (Súmula 421/STJ).
2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a
mesma Fazenda Pública.
3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011, grifei)
Deste modo, incabível o arbitramento dos honorários de sucumbência em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, no
presente caso.
Nesse sentido, é o entendimento desta E. Corte Maranhense:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. 1.No tocante à verba honorária pretendida pela Defensoria Pública, aplicável ao caso o
disposto na Súmula nº 421, do STJ (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de
direito público à qual pertença). Sendo cabível, portanto, o pagamento de honorários advocatícios tão somente por parte do Município de Imperatriz em favor
da Defensoria Pública Estadual, a ser revertido ao referido FADEP, o qual arbitro na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), em atendimento ao art. 85, §8º, do
CPC. 2. Apelação Cível conhecida e provida. 3. Unanimidade. (ApCiv 0097312019, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/06/2019, grifei)
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MORTE DO
APELANTE. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA.SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. A morte do apelante gera perda do objeto, sendo extinto o processo sem resolução do mérito.II. Nos termos do enunciado da Súmula 421 do STJ, os
honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. III.
Apelação conhecida e NÃO PROVIDA. (ApCiv 0011562019, Rel. Desembargador(a) JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, SEXTA CÂMARA CÍVEL,
julgado em 18/07/2019 , DJe 23/07/2019, grifei)
Ante o exposto, e de acordo com o que dispõe o art. 932, IV, "a", do CPC, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís/MA, 26 de Agosto de 2019.
Des. RAIMUNDOJosé BARROSde Sousa

Relator
1 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual civil esquematizado. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 209.

NUMERAÇÃO ÚNICA Nº:0002043-79.2015.8.10.0049
APELAÇÃO Nº: 021046/2019
APELANTE: BRADESCO AUTO / RE CIA DE SEGUROSADVOGADO:ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB/MA 11735)APELADO: ANTÔNIA
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FERREIRA DA SILVA SOARES, REPRESENTANDO E.S.S. E E.S.S.
RELATOR: DES. RAIMUNDO BARROS

DECISÃO MONOCRÁTICA
Em atendimento ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, com fulcro no art. 317, VI do RITJMA, adoto o relatório acostado às fls. 215/215v lançado
no parecer ministerial da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, in verbis:
"Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por Bradesco Auto/ RE CIA de Seguros de fls. 184/189, irresignado com a n. Sentença proferida pela Juízo de
Direito da iaVara da Comarca de Paço do Lumiar - MA que, nos autos da Ação De Cobrança De Seguro Obrigatório - DPVAT, foi julgado PROCEDENTE o
pedido formulado na inicial, condenando Banco Bradesco Auto, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta
centavos), a título de indenização relativa ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, com incidência de juros de mora de 1%
(um por cento) e correção monetária pelo INPC. Custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais de fls. 184/189, a Apelante requer a reforma da sentença, para extinguir o feito, sem resolução do mérito uma vez que não houve
recusa da requerida em satisfazer a pretensão na esfera administrativa. Requer seja julgado totalmente improcedente o pedido de condenação de dano moral,
tendo em vista esta medida ser incabível ao caso em tela.
Nas contrarrazões de fls. 199/204, seja pugnado pela manutenção da sentença, uma vez que a apelação interposta não contem pertinência jurídica.
É o relatório.".
Acrescento que, ao final, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, para que seja mantida incólume a
sentença guerreada.
É o relatório. DECIDO
Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que, nos autos da Ação De Cobrança De Seguro Obrigatório - DPVAT, julgou procedente o
pedido formulado na inicial, para lhe condenar ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos, tão somente
com alegação de que o direito pleiteado na demanda é personalíssimo, assim requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito.
Antes de adentrar no cerne da demanda, destaco que a questão apresentada nos autos, encontra-se pacificada no âmbito da Jurisprudência do STJ e também
desta Egrégia Corte, razão pela qual, analiso e julgo monocraticamente, o recurso interposto, nos termos doart. 932 do CPC.
Ademais, nos termos de entendimento consolidado do C. STJ &quot;Ojulgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da
colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se
superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente&quot; (AgRg
no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). Grifou-se.
Sem razão o apelante visto que o direito ao recebimento da indenização securitária em questão, não é personalíssimo, de cunho patrimonial, razão pela qual
pode ser transmitido, portanto falecido o autor no curso da demanda, a ação pode ser movida por seus sucessores, exatamente como ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, precedentes do C. STJ, seguindo de entendimento jurisprudencial, in verbis:
A discussão trazida no recurso especial consiste em saber se o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente, previsto no
mencionado art. 4º, § 3º, da Lei n. 6.194/74, classifica-se como direito personalíssimo, intransferível, ou como direito patrimonial, submetido às regras
da sucessão. Da leitura das redações original e atual (após alteração promovida pela Lei n. 11.482/2007) do artigo supracitado depreende-se que, em
caso de morte, no regime da lei vigente na época dos fatos, os beneficiários da indenização seriam o cônjuge sobrevivente ou, na sua falta, os herdeiros
legais; pela legislação atual, 50% do montante deverá ser destinado ao cônjuge não separado judicialmente, sendo a outra metade dividida entre os
herdeiros do segurado (CC 2002, art. 792). Dessa forma, verificado o evento morte decorrente de acidente de trânsito, o direito à indenização do seguro
DPVAT não integra o patrimônio do falecido, tratando-se de direito a ser deferido aos beneficiários segundo a ordem legal vigente quando do sinistro (cf.
RESP 1.419.814-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/8/2015). Ocaso, todavia, trata de hipótese diversa, em que o óbito da vítima verificou-
se somente após 4 anos do acidente causador da invalidez permanente e por causas distintas. O direito à indenização do DPVAT cabia, pois, à própria
vítima, seja pela redação originária da Lei n. 6.194/74 (art. 4º, caput, parte final), seja pela redação hoje vigente da mesma lei (§ 3º, do mesmo
artigo). Assim, a partir do momento em que configurada a invalidez permanente, o direito à indenização securitária passou a integrar o conjunto
do patrimônio da vítima do acidente, que, com a sua morte, constitui-se herança a ser transmitida aos sucessores, que, portanto, têm
legitimidade para propor ação de cobrança dessa quantia. Frise-se que a mesma linha de entendimento foi adotada pela 3º Turma do STJ, na
oportunidade em que apreciado o REsp 1.335.407-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 23/5/2014.Grifou-se.
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - MORTE DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA - DIREITO NÃO PERSONALÍSSIMO - PERÍCIA INDIRETA -
POSSIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - EVENTO DANOSO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VALOR
RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. 1. Odireito ao recebimento de indenização securitária não é personalíssimo, de modo que, falecido o autor no
curso da demanda, a ação pode ser movida por seus sucessores, que poderão valer-se da perícia indireta para apuração do grau de invalidez. 2.
&quot;Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o
princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal&quot;. 3. A ação foi proposta antes da decisão que
condicionava o acesso à justiça, ao prévio requerimento administrativo. 3. A atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT,
prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, deve incidir a partir a data do evento danoso. (TJ-MG - AC:
10338140017884001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019). Grifou-se.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do CPC e de acordo com o parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a
sentença em todos os seus termos vez que em consonância com precedentes sobre a matéria.
Publique-se e Cumpra-se.

São Luís (MA), 26 de Agosto de 2019
Des. RAIMUNDOJosé BARROSde Sousa

Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO Nº 24496/2019
NÚMERO ÚNICO: 0001036-19.2016.8.10.0081- CAROLINA/MA
APELANTE:MUNICÍPIO DE CAROLINA
PROCURADORES: FERNANDO HENRIQUE DE AVELAR OLIVEIRA (OAB MA3435)
APELADO(A): NEUSA DA SILVA AVELINO
ADVOGADOS: THAÍS BRINGEL REGO CAMPOS (OAB/MA 9588)
RELATOR: Des. RAIMUNDOJosé BARROSde Sousa

DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAROLINA, por seus procuradores,contra a sentença exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única
da Comarca de Carolina/MA que, nos autos da Ação Revisional de Vencimento em face da conversão em URV promovida por NEUSA DA SILVA AVELINO,
ora apelada, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Município de Carolina a efetuar a conversão dos vencimentos da parte autora, nos
termos da Lei Federal nº8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de
atualização monetária e juros de mora desde a citação e condenou ainda ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o
valor da condenação (fls. 61/63).
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Em suas razões (fls. 75/85), oapelante suscitou preliminar de error in procedendo, asseverou que a não determinação de perícia para apuração da existência ou
não da reposição, conforme requerido na contestação, causou prejuízos a parte recorrente e mencionou decisão com repercussão geral do Recurso Especial
561.836/RN; no mérito, defende que o juízo de primeiro grau não observou que houve mudança do sistema remuneratório com a criação do plano de carreiras
cessando qualquer possível distorção nos vencimentos e como a servidora somente ingressou em 1997, não teria sido afetada.
Contrarrazões apresentadas às fls. 88/96, ocasião em que refutou os argumentos trazidos no apelo e, no final pediu o desprovimento.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 103).
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça que, em parecer da lavra da Dra. Themis Maria Pacheco de Carvalho, manifestou-se pelo julgamento
do mérito do recurso, sobre o qual deixa de opinar, por inexistir interesse público a ser velado (fls. 105/105v).
É o relatório. DECIDO.
Antes de adentrar no cerne da presente demanda, destaco que a questão em apreço encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça e em especial
nesta Egrégia Quinta Câmara Cível, razão pela qual analiso e julgo monocraticamente o recurso.
Pois bem.
De início, passo a apreciar a preliminar de erro in procedendolevantada pelo apelante.
Compulsando os autos não se verificou qualquer defeito de estrutura na sentença aqui guerreada, tendo seguido o Juízo de base todas as exigências do art. 489
do CPC, logo não agiu o magistrado a quo em erro de procedimento.
Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.
O cerne da demanda cumpre em avaliar se é devida a implantação do percentual a título de URV nos vencimentos da apelada, bem como se é devida a
condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças decorrentes da conversão da moeda, observada a prescrição quinquenal.
Com a inicial juntou documentos às fls. 25/30.
Pois bem.
É cediço que os Tribunais Superiores fixaram o entendimento que as Medidas Provisórias 434 e 457/94 e a Lei 8.880/84 são interpretadas no sentido de que aos
servidores públicos que têm a data de pagamento estabelecida pelo art. 168 da Constituição Federal é devido o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e
oito por cento), decorrente da conversão de cruzeiros reais para URV, levando-se em conta a data do efetivo pagamento destes servidores.
Nesse sentido, cito precedentes do C. STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LEI Nº 8.880/94. APLICAÇÃO DA URV. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. RIO
GRANDE DO SUL. PERDA REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 7/ STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
1.
Nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte, quando do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos de nos 1.047.686/RS e 970.217/RS,
ambos da relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, tendo as instâncias ordinárias reconhecido a inexistência de perda remuneratória, em
razão da conversão dos vencimentos dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul em URV, infirmar tal posicionamento implicaria
necessariamente o revolvimento da prova dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado da Súmula nº7 desta corte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 107716 RS 2008/0163783-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
15/12/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2010) (grifei)
ADMINISTRATIVO E CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO
STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A jurisprudência do STJ "é pacífica ao reconhecer que, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais
para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação,
aplicando-se a Súmula 85 do STJ" (STJ, REsp 1.480.376/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/10/2014). Em igual
sentido: STJ, AgRg no AREsp 52.188/SP, Rel.Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/03/2012; AgRg no REsp 1.447.651/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2014).
II. Não se pode falar, no caso, em ofensa à Súmula 07/STJ, porquanto não houve reexame de fatos e provas, mas somente de questões de direito.
III. Agravo Regimental improvido.(AgRg no REsp 1518403/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe
20/11/2015). Grifei.
Assim, o entendimento de que a conversão de cruzeiro real para URV acarretou efetiva perda salarial aos servidores públicos que tiveram seus salários
convertidos somente no último dia do mês, em descompasso com a utilização de tabela móvel de pagamento, tese destacada no julgamento do incidente de
Uniformização de Jurisprudência nº 19.822/2006, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - DEFASAGEM SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DE
CRUZEIRO REAL PARA URV - RECONHECIMENTO DE EXTENSÃO DO DIREITO DE RECOMPOSIÇÃO AOS SERVIDORES VINCULADOS AO EXECUTIVO
ESTADUAL. I - Os servidores do Poder Executivo do Estado do Maranhão têm direito à recomposição remuneratória decorrente do erro de conversão monetária,
ocorrido quando da implantação do Plano Real, em percentual a ser apurado, caso a caso, em liquidação de sentença. II - Uniformização de Jurisprudência
procedente. Maioria. Fato de todos conhecido é que os servidores vinculados ao Poder Executivo do Estado e dos Municípios possuíam datas de pagamento
variáveis. Assim, é certo que, de acordo com o precedente acima referido, têm direito à recomposição remuneratória decorrente do erro de conversão ocorrido
quando da implantação do Plano Real, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, entre a data do efetivo pagamento e a da conversão para URV
no último dia dos meses de referência.
Portanto, solidificou-se o entendimento de que os servidores públicos - de qualquer poder - fazem jus à incorporação do percentual referente à perda salarial
originada da conversão de Cruzeiro Real em URV. Entretanto, tendo em vista o fato de não haver uma data padrão na qual recebiam seus vencimentos, referido
montante somente pode ser apurado em posterior liquidação de sentença, conforme determinou a sentença de base, in verbis:
[?] Isso posto JULGO PROCEDENTES os pedidos da presente ação para o fim de, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenar o
réu a efetuar a conversão dos vencimentos da parte autora, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças que forem
apuradas, respeitada a prescrição quinquenal.
Os valores exatos deverão ser apurados em execução [...]
Nesse sentido, colacionamos os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CRUZEIROS REAIS. CONVERSÃO EM URV. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.880/94 AOS
SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS. APURAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
1.
O STJ firmou entendimento de que a Lei n. 8.880/1994 é instrumento de ordem pública de aplicação geral e eficácia imediata. Destarte, as regras de
conversão de vencimentos em URV nela insertas aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais.
2. A Terceira Seção desta Corte - com base na Lei 11.672/08, que acresceu o art. 543-C ao CPC, disciplinando o processamento e julgamento dos recursos
especiais repetitivos - firmou o entendimento de que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a sistemática estabelecida
pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994"(STJ REsp
1.101.726/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Terceira Seção, DJe 14/8/09).
3. Somente "em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do
método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o
enriquecimento sem causa"(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 13/6/2012). Agravo regimental
improvido.
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(STJ - AgRg no AREsp 381.528/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 25/10/2013).
Registro que,na hipótese não é cabível a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que em sede de julgamento nos moldes da Repercussão
Geral, artigo 1.036 do CPC, proferido no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, fixou limitação temporal para pagamento de perda salarial decorrente da
conversão em URV "no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público".
A lei que reestrutura a carreira da servidora e não corrige as diferenças devidas pelo critério errôneo de conversão dos seus vencimentos de Cruzeiros Reais
para Unidade Real de Valor (URV) é ato de efeito concreto que caracteriza a negativa do próprio direito a recomposição remuneratória pretendida, atingindo o
próprio fundo do direito, nos termos do enunciado da Súmula nº 85-STJ.
Com efeito, o Município de Carolina/MA cita a existência de lei que instituiu plano de carreiras, cargos e salários - PGCE no âmbito do Poder Executivo, que
posteriormente teria sido alterada pela Lei nº 221/1998, de 04 de setembro de 1998, que reestruturou o plano de carreiras, cargos e salários e de valorização do
magistério no âmbito do Poder Executivo do Município de Carolina, contudo, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para confirmar se a
referida Lei corrigiu todas as distorções existentes.
Dessa forma, o apelante deixou de comprovara existênciade fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme determina disposto no Código
de Processo Civil, in verbis:
Art.373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor." Grifou-se.
Com relação ao fato da ora apelada somente ter ingressado no quadro de servidores do Município de Carolina em 1997,tal argumentonão merece prosperar, isso
porque ao ingressar no serviço público o cargo ocupado pela parte apelada já estava em defasagem remuneratória, referindo-se, portanto, à vantagem do cargo
e não pessoal (precedentes do STJ em casos de conversão em URV - AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 801894 / DF, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dj de
6.8.07, como também nos casos relativos ao reajuste de 28,86% - AgRg no REsp 825.630/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 21/08/2006 ; AgRg no Ag
587.670/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 28/03/2005).
No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
REMESSA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO VARIÁVEL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DEVIDA.
DIFERENÇA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS ADEQUAÇÃO. 1. Os servidores do Poder Executivo do
Estado do Maranhão têm direito à recomposição remuneratória decorrente da errônea conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida quando da
implantação do Plano Real, em percentual a ser apurado, caso a caso, em liquidação de sentença. 2.Mesmo que os servidores tenham ingressado no
serviço público estadual, em datas posteriores à da conversão da moeda realizada, tal fato não tem o condão de afastar o direito à percepção das
diferenças. Sendo os servidores remunerados com o vencimento padrão de seu cargo, havendo mudança em tal vencimento, mesmo que anterior
ao seu ingresso no serviço público, é atingida a esfera jurídica de seus direitos. A redução remuneratória ocorrida quando da conversão realizada
emana seus efeitos para o futuro, até que as diferenças sejam efetivamente incorporadas àqueles vencimentos. Precedentes do STJ.3. Remessa
parcialmente provida tão somente para determinar que sejam aplicados, na fase de liquidação de sentença, os juros de mora e reajuste monetário conforme
preceitua a nova redação da lei específica que regula a matéria (art. 1°-F, da lei n° 9.494/97), mantendo a sentença em seus demais termos&quot; (TJMA -
Remessa nº 23972/2010 - Rel. Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA - DJ de 18.11.2010) (grifo).
De outra parte, os recibos lançados às fls. 27/30 denotam que os pagamentos ocorriam no último dia do mês de referência.
Desse modo, a sentença recorrida não merece reparo.
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença atacada.
De ofício, estabeleço que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve ocorrer com a liquidação do julgado, nos termos
do art. 85, § 4º, II do CPC.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís/MA, 26 de Agosto de 2019.

Des. RAIMUNDOJosé BARROSde Sousa
Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0805366-07.2018.8.10.0000

AGRAVANTE: MARCELO ASSAD DOS SANTOS

ADVOGADO: LETICIA COSTA LEITE LIMA, OAB/MA 11.557

AGRAVADA: MARIA RAIMUNDA DIAS SA

RELATOR: Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcelo Assad dos Santos em face

de decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís da Comarca

da Ilha que, nos autos de Ação de Dano Infecto com Pedido Liminar, deferiu a providência cautelar antecipatória determinando que

o Estado do Maranhão e o recorrente adotem providências para que o arraial Renascer do Anil finalize suas atividades às 22:00

horas, com redução do volume de som do palco principal e barracas, bem como determinou o afastamento das barracas para 10

metros do muro da residência da parte autora, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões de Id. 342291.

É o relatório. DECIDO

Conforme o relato dos fatos e compulsando os autos verificou-se que foram processados de acordo com a Lei 9.099/95,

o recurso em tela almeja reformar decisão exarada pelo Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Termo

Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha, cuja competência para processo e julgamento é da Turma Recursal dos Juizados

Especiais.
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Portanto, por se tratar de decisão interlocutória proferida em sede de Juizado Especial, incabível recurso em face da

decisão, nos termos da Lei 9.099/95. Ainda mais, a ser combatida por meio do recurso de Agravo de Instrumento.

Desta forma, ao se analisar o rol do artigo 1.015, CPC e a decisão sobre a qual o agravante se insurge, faz-se

necessário o não conhecimento do Recurso por manifesta ausência do requisito de admissibilidade, cabimento.

Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, em razão do requisito de admissibilidade do cabimento.

Publique-se e Cumpra-se.

São Luís, 26 de Agosto de 2019.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

AGRAVO INTERNO REF. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805471-47.2019.8.10.0000
AGRAVANTE : ERLINO MENDES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANTÔNIO HAROLDO GUERRA LÔBO OAB –CE Nº 15.166

e outros

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/MA 16.843-A

RELATOR : Des. RAIMUNDO BARROS
DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Agravo de Interno com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERLINO MENDES DE OLIVEIRA, em face da

decisão prolatada monocrática (Id 415182), que nos termos do art. 932, IV do CPC negou provimento ao Agravo de Instrumento em

referência.

Despacho lançado no Id 4151582, intimando o agravante para no prazo de 5(cinco) dias realizar o recolhimento em dobro do

preparo recursal. Manifestação do agravante (Id 4297358), requerendo dilação do prazo para 30(dias) para o atendimento do

despacho.

É o essencial a relatar. DECIDO

Conforme relatado o agravante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, assim em obediência ao disposto no art. 1.007, § 4º

c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, foi oportunizado o recolhimento do preparo em dobro (Id 4151582). Contudo

recorrente, apenas requereu dilação do prazo para 30(dias), sem qualquer justificativa.

Neste cenário, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe ante sua manifesta deserção, tendo em vista,

que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, nos termos do que dispõe o Regimento de Interno deste

Tribunal "Art. 230. As apelações, os agravos de instrumentos, os agravos regimentais, os mandados de segurança, as correições

parciais, as medidas cautelares, as ações rescisórias, as exceções de impedimentos, as exceções de suspeição e os conflitos de

competência suscitados pelas partes serão preparados no ato de sua apresentação." Grifei.

Nesse sentido, destaca-se precedentes do C. STJ, in verbis:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA
DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DO CORRETO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a parte
não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro.
2. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do
recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula 187 do STJ.
3. "É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. O número constante da guia de
recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção" (AgInt no
AREsp n.
1.313.440/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe
15/5/2019).4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1792690/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). Grifei.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. DEFICIÊNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CÓDIGO DE BARRAS.
AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. ART. 1.007 DO CPC/2015. DESERÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. É deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o
faz devidamente (art. 1.007, § 7º, do CPC/2015), não havendo falar, ainda, em aproveitamento dos atos realizados, porquanto
não atendidos sequer os pressupostos processuais do apelo extremo.Precedente.
3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a falta de correspondência entre o número do código de barras da guia de
recolhimento e o comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o deserto.4. Agravo interno
não provido. (AgInt no AREsp 1397794/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
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17/06/2019, DJe26/06/2019).Grifei.

Registro que não se trata de exigência formalista ou afronta ao acesso à justiça, pois a lei é taxativa ao declarar que o

comprovante de pagamento do preparo recursal é parte integrante do recurso, quando a parte não for beneficiária da justiça

gratuita. Portanto o exercício da função jurisdicional não pode correr à revelia do ordenamento jurídico

Ante o exposto, e nos termos do art. 932, III do CPC NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, por reputá-lo manifestamente

inadmissível.

Publique-se e Cumpra-se

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0805996-29.2019.8.10.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO LEAL

ADVOGADO: SEBASTIÃO MOREIRA MARANHÃO NETO (OAB/MA 6.297) E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de suspensivo, interposto por RAIMUNDO NONATO LEAL em face

da decisão prolatada pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio dos Lopes /MA que, nos autos da

Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ora agravado,

recebeu a petição inicial e determinou a citação do ora agravante nos termos do art. 17, § 9º da Lei nº 8.429/92 (id 4176502 – Pág.

37/38).

Em suas razões recursais (id 4009943), o agravante esclarece que o agravado fez constar como objeto da ação em

epígrafe a tomada de contas do exercício financeiro de 2007, que se operou no bojo do processo nº 2484/2008 – TCE/MA, cujo

resultado teria implicado em “dano ao erário presumível (in re ipsa)”,

No entanto, afirma que o Parquet adotou a premissa fática equivocada, na medida em que a tomada de contas do

exercício financeiro de 2007, teve o seguinte resultado: “contas julgadas regulares apenas com ressalvas”.

Sustenta que o Acórdão PL-TCE/MA Nº 58/2017 demonstra cabalmente a ausência de qualquer ato improbo que seja

suficiente à deflagração da presente ação civil pública, porquanto o próprio Tribunal de Contas demonstrou que, no caso concreto,

há tão somente impropriedade ou falta de natureza formal que resultou em dano ao erário.

Argumenta que não houve a prática de nenhum ato culposo ou doloso, com o fim de causar prejuízo ao erário

municipal, tampouco comprovação de qualquer indício da redução ilícita de patrimônio pertencente ao erário ou o enriquecimento

de particulares.

Ao final, alegando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requer a concessão de efeito

suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a “rejeição da ação civil pública

diante da inexistência do ato de improbidade administrativa, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art.

17, § 8º da Lei nº 8.429/92.

Juntou documentos (id 40237 48 - 4023747; id 41762 22 - 42443 57).

Vieram-me conclusos os autos.

É o que cabe relatar.

DECIDO.

Nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 995, do NCPC, a eficácia da decisão recorrida somente poderá

ser suspensa, nos casos que da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,

e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, in verbis:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de
seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso. (Grifei).
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Em que pese os argumentos desenvolvidos pelo agravante, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a

presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido.

Compulso os autos processuais, verifico que a decisão agravada, que recebeu a petição inicial da ação de

improbidade administrativa nº 545/2016, não causa nenhum prejuízo ao agravante, tendo o juízo a quo, inclusive, determinado a

citação do réu, ora agravante, para apresentar contestação.

Desse modo, não obstante o empenho do agravante em querer demonstrar que a decisão recorrida está equivocada,

sob o fundamento de que inexiste justa causa para o recebimento da inicial, tendo em vista que inexistem indícios de dolo para o

tipo previsto no artigo 10, VIII da Lei de Improbidade Administrativa, não observo a presença da probabilidade do direito e do

perigo de dano para o deferimento do efeito suspensivo, pois tal situação será analisada após a instrução processual, não

existindo elementos basilares para impor ao julgador um juízo de convencimento ao ponto de indeferir a petição inicial.

Ademais, para o recebimento das ações de improbidade administrativa, não se exige prova cabal do ato tido como

ímprobo, visto que é feito apenas o exame superficial dos fatos narrados na exordial, devendo a ação ser devidamente

processada, se houver ao menos indícios de prática de atos de improbidade administrativa.

Sobre a matéria, destaco lição de ROGÉRIO PACHECO ALVES, in verbis:
Ao aludir o § 8º à ‘ rejeição da ação’ pelo juiz quando convencido da ‘ inexistência do ato de improbidade’, instituiu-se hipótese
de julgamento antecipado da lide (julgamento de mérito), o que, a nosso juízo, até pelas razões acima expostas, só deve ocorrer
quando cabalmente demonstrada, pela resposta do notificado, a inexistência do fato ou a sua não-concorrência para o dano
ao patrimônio público. Do contrário, se terá por ferido o direito à prova do alegado no curso do processo (art. 5º, LV),
esvaziando-se, no plano fático, o direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV) e impondo-se absolvição liminar sem processo
. Relembre-se, mais uma vez, que o momento preambular, antecedente ao recebimento da inicial, não se volta a um exame
aprofundado da causa petendi exposta pelo autor em sua vestibular, servindo precipuamente, como já dito, como instrumento de
defesa da própria jurisdição, evitando lides temerárias. Poderíamos afirmar, sem medo, que, tal como se verifica na seara
processual penal, deve o Magistrado, neste momento, servir-se do princípio in dúbio pro societate, não coartando, de forma
perigosa, a possibilidade de êxito do autor em comprovar, durante o processo, o alegado na inicial. (ALVES, Rogério
Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª Edição. Editora Lumen Júris: Rio de Janeiro. 2006. p. 722) (grifou-se).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EXPRESSAMENTE RECONHECIDOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por improbidade administrativa, decorrente do suposto cometimento de ato ímprobo
tendo em vista sequência de condutas que culminaram com a contratação da nora do Diretor-Presidente da Eletrosul Centrais Elétricas
S.A., Maria Solange Fonseca, para a prestação de um único serviço de consultoria para o planejamento estratégico dessa sociedade,
o qual teria sido indevidamente fracionado, com burla à Lei 8.666/1993 e aos princípios que norteiam a Administração Pública. Contra
a decisão que recebeu a Petição Inicial, foi interposto Agravo de Instrumento, desprovido pela Corte local.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade
Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/1992, vale
o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.
3. Acrescente-se que, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, o Tribunal a quo reconheceu a presença de indícios
de prática de ato de improbidade aptos a autorizar o prosseguimento da Ação Civil Pública. A reversão do entendimento exposto no
acórdão exige, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula
7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 691.459/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 03/02/2016)
(grifou-se).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO SEM LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HIPÓTESES QUE AUTORIZAM O
INDEFERIMENTO DA EXORDIAL NÃO CONFIGURADAS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A contratação pelo Poder Público de advogados sem procedimento licitatório, sob o enfoque da eventual configuração de ato de
improbidade administrativa, tem sido objeto de profundos debates no âmbito desta Corte Superior e, em regra, não admite a rejeição
liminar da ação civil. Nesse sentido, o recente precedente: REsp 1385745/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014.
2. Assim, existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve
ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 6º, 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/92, prevalece o
princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. Sobre o tema, os seguintes
julgados desta Corte Superior: REsp 1504744/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe
24/04/2015; AgRg no REsp 1384970/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe
29/09/2014.
3. O indeferimento da petição inicial da ação civil de improbidade administrativa somente é cabível nos casos que o
magistrado entender inexistente o suposto ato de improbidade, da improcedência da ação ou a inadequação da via eleita,
hipóteses não configuradas no presente caso.
4. Portanto, no caso concreto, deve ser considerada prematura a extinção do processo com resolução de mérito, tendo em vista que
nesta fase da demanda a relação jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, elementos suficientes para um juízo conclusivo
acerca da demanda.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1433861/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe
17/09/2015) (grifou-se).

Por fim, cabe ressaltar que para elucidação dos fatos narrados na inicial é necessário o processamento do feito em

primeiro grau, devendo ser recebida a inicial para a formação do devido processo legal.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Comunique-se o juízo de base sobre o teor desta decisão, conforme determina o art. 1.019, I do CPC.

Procedam-se as necessárias intimações, com as cautelas legais (art. 1.019, II do NCPC), em especial para que o

agravado possa apresentar suas contrarrazões recursais.

Após as providências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, nos termos do

art. 1.019, III do CPC.
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Publique-se. Cumpra-se.

São Luís/MA, 26 de agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806192-96.2019.8.10.0000

AGRAVANTE: ALCIONILDO SALES RIOS MATOS

ADVOGADO: FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE E OUTROS

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA

RELATOR: DES. RAIMUNDO BARROS

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ALCIONILDO SALES RIOS MATOS,

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês/MA, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº

2699/2017, que deferiu antecipação de tutela para “ determinar a suspensão dos atos consequentes da alienação impugnada,

perfectibilizada com base no Procedimento Licitatório Leilão nº 003/2014 e na dispensa de Licitação nº 001/2014, notadamente

proibindo-se realização de obras de qualquer natureza ou alterações físicas do imóvel alienado por Leilão, por qualquer dos dois

primeiros requeridos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor, incidirá no patrimônio pessoal da

representante legal do Município”

Em suas razões recursais (Id 4050138) sustenta em síntese o agravante que a decisão agravada “deixou de observar que o

imóvel em questão foi adquirido pelo ora Manifestante após o devido processo de desafetação, procedido por prévia autorização

legislativa (lei n. 055/2013)a justificar que o citado imóvel estava ocasionando custo financeiro à municipalidade em vista ao mau

estado de conservação e sujeito a invasões, como enuncia a mensagem nº 46/2013 remetia à Câmara Municipal de Santa Inês

(doc.06)”.

No mais assevera que a decisão contrária determinação deste relator nos autos do Agravo de Instrumento nº

0808257.98.2018.8.10.0000.

Com esses e outros argumentos, requer a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender a decisão agravada,

até o julgamento com a consequente manutenção dos efeitos do procedimento licitatório nº 003/2014 e dispensa de licitação nº

001/2014, até o julgamento de mérito do presente recursal.

Por ora é o essencial a relatar. DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do efeito suspensivo pleiteado.
A antecipação de tutela no Agravo de Instrumento, comumente denominada como efeito suspensivo ativo é prevista no Código de
Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932,
incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Grifei

Por outro lado, ao tratar da tutela provisória de urgência o CPC, dispõe:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§
3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.

Assim sendo, existe no caso em tela a probabilidade do direito alegado, visto que a questão tratada nos autos da Ação Cível

Pública nº 2699/2017, está intrinsecamente ligada com a controvérsia examinada pelo colegiado da 5ª Câmara Cível, nos autos do

Agravo de Instrumento nº 0808257.98.2018.8.10.0000, in verbis:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DE ARREMATANTE PARA REQUERER CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMÓVEL LEVADO A HASTA PÚBLICA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE
JUSTIÇA DETERMINANDO A LAVRATURA DA ESCRITURA IMOBILIÁRIA NO NOME ARREMATANTE. IMISSÃO DA POSSE
CONCEDIDA. AGRAVO PROVIDO.

I- Pretende o Agravante a imissão na posse da área registrada sob a matrícula nº 4121 do Livro “2 P” do Registro Geral de Imóvel do
1º Oficio Extrajudicial da Comarca de Santa Inês, adquirida em hasta pública do então proprietário Município de Santa Inês/MA.

II - Da análise detida dos autos, constata-se que a suspensão da tramitação do processo deferido pelo magistrado de base em
atendimento ao pedido formulado pelo Município de Santa Inês, que não é mais proprietário da área, não merece prosperar, bem como
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a alegação de que o ora Agravante não tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença, tendo em vista, que os
documentos colacionados no Id 2472650, a saber: edital do leilão, ata do leilão, carta de arrematação e termo de arrematação,
demonstram que o imóvel foi leiloado pelo Município, após a devida desafetação, inclusive por Lei Municipal, sendo arrematado pelo
ora Agravante.

III - Ademais, em pese o Ministério Público noticiar a existência de Ação Civil Pública, questionando a validade do leilão em questão e
ainda Mandado de Segurança, questionando a decisão proferida pelo Des. Antônio Fernando Bayma Araújo, no exercício de
Corregedoria Geral de Justiça, que determinou que o 1º Oficio Extrajudicial da Comarca de Santa Inês, procedesse o Registro de
Escritura de Compra e Venda do Imóvel no nome do Agravante,
em consulta ao sistema de movimentação processual deste Tribunal - JURISCONSULT, verificou-se que até a presente data não foi
deferida a liminar requerida nas ações para suspender o ato da Corregedoria, portanto até ulterior deliberação a Escritura de Compra
e Venda do Imóvel no nome do Agravante é perfeitamente válida.

IV - Neste cenário, considerando a decisão da Corregedora-Geral de Justiça, o ora Agravante é parte manifestamente legitima para
requerer o cumprimento do Acórdão nº175316/2015, proferido pela 5ª Câmara Cível que deu provimento Apelação Cível nº
40883/2015, para reintegrar o Município de Santa Inês/MA, na totalidade da área registrada sob a matrícula nº 4121 do Livro “2 P” do
Registro Geral de Imóvel do 1º Oficio Extrajudicial da Comarca de Santa Inês.

IV -
Com efeito, a imissão do Agravante na posse do imóvel em questão é medida que se impõe para garantir a efetividade do Acórdão
nº175316/2015, proferido por este colegiado e ainda a decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça.

V- Agravo conhecido e provido. Grifou-se.

Com efeito, e para evitar decisões conflitantes, tumulto processual e instabilidade jurídica, a suspensão da decisão agravada é

medida que se impõe vez que contraria tanto o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0808257.98.2018.8.10.0000, como a

decisão proferida pelo Des. Antônio Fernando Bayma Araújo, no exercício de Corregedoria Geral de Justiça, que determinou ao 1º

Oficio Extrajudicial da Comarca de Santa Inês, que procedesse o Registro de Escritura de Compra e Venda do Imóvel no nome do

agravante, tendo em vista, a comprovação da aquisição do bem em hasta púbica.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada, até o

julgamento do mérito do presente recurso pelo colegiado desta câmara.

Intime-se os agravados para no prazo de 15(quinze) dias apresentarem contrarrazões ao agravo, facultando-lhe a juntada de

documentos que entenda pertinente ao julgamento do recurso, nos termos do art.1.019, II do CPC.

Oficie-se ao juízo de base para tomar ciência da presente decisão e via de consequência promover sua efetividade.

Após o decurso prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para

emissão de parecer.

Publique-se e cumpra-se.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806357-46.2019.8.10.0000

AGRAVANTE: ANA ÂNGELA SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: LUÍS OTÁVIOS RODRIGUES DE MORAES FILHO

AGRAVADA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR

RELATOR: Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ANA ÂNGELA SOUZA,

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha de São

Luís/MA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face da COMPANHIA

ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a

ré/agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade de consumo de titularidade da

autora/agravante, bem como encaminhe nos meses subsequentes faturas individualizadas, uma contendo o valor do consumo do

mês e outra contendo o débito objeto do parcelamento.

Em suas razões recursais (id 4087964), a agravante afirma que utiliza os serviços de energia elétrica através da
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unidade consumidora nº 33697082 e, em razão da sua condição financeira, ficou impossibilitada de arcar com os custos do serviço

de energia elétrica, chegando a realizar parcelamento do débito junto à agravada.

No entanto, afirma que o valor tem sido cobrado na mesma fatura na qual é cobrado o consumo mensal. Explica que

na fatura com vencimento no dia 01/07/2019, o valor da fatura sem o parcelamento seria de R$ 71,00 (setenta e um reais).

Cobrado na mesma fatura o parcelamento, que é de R$ 85,34 (oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), tem-se que a conta

de energia resultou no valor de R$ 156,70 (cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos).

Enfatiza que vinha honrando as parcelas, mesmo que tardiamente. Porém, por questões financeiras, a agravante não

teve condições de pagar o débito na formar como vem sendo cobrado.

Alega que a concessionária agravada condiciona o pagamento do consumo atual também ao pagamento do

parcelamento, que está embutido na fatura, logo, busca, por meio da presente ação, o fracionamento das cobranças, a fim de

viabilizar o adimplemento do valor do consumo atual, evitando, por via de consequência, o corte do fornecimento de energia

elétrica.

Ressalta que a distribuição de energia elétrica é serviço essencial, cujo corte por inadimplência do consumidor

somente pode ser autorizado por débitos recentes e não antigos, como é o caso.

Acrescenta que os débitos pretéritos poderão ser negociados, ou mesmo a agravada utilizar as vias de cobrança das

quais dispõe, sem contudo poder utilizar a forma gravosa do corte.

Sustenta que o art. 118 da Resolução 414/2010 da Aneel, o qual possibilita que o parcelamento seja incluído nas

faturas de energia elétrica subsequentes, está eivado de ilegalidade, além de contrariar o disposto no art. 172, § 2ª da própria

Resolução, que veda a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura

vencida e não paga.

Destaca que não se busca fomentar a inadimplência, mas sim possibilitar ao consumidor que regularize a sua

situação referente aos débitos de consumo atuais e, dessa forma, voltar a usufruir do serviço essencial de energia.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal, para determinar que a agravada seja compelida a

restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 33697082, bem como se abster de efetuar novos corte

que tenham por origem o débito do parcelamento; que a agravada expeça imediatamente as 02 (duas) últimas faturas relativas

apenas ao consumo mensal da consumidora, em documento distinto da cobrança relativa ao parcelamento do débito, para o fim de

pagamento em sede de cognição; que a agravada proceda à expedição de faturas relativas ao consumo mensal em documentos

distintos do parcelamento, enquanto tramitar a ação; seja aplicada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de

descumprimento.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência recursal, reformando-se a decisão agravada.

Juntou documentos (id 4087965).

É o que cabe relatar.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do Novo Código de Processo Civil estabelece que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932,
incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Sobre a tutela antecipada recursal importante colacionar doutrina de Daniel Assumpção sobre a matéria:
O art. 1.019, I, do Novo CPC, seguindo tradição inaugurada pelo 527, III, do CPC/1973, indica exatamente do que se trata: tutela
antecipada do agravo, porque, se o agravante pretende obter de forma liminar o que foi negado em primeiro de jurisdição, será
exatamente esse o objeto do agravo de instrumento (seu pedido de tutela definitiva). Tratando-se de genuína tutela antecipada,
caberá ao agravante demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Novo CPC: a) a demonstração da existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (no caso
específico do agravo de instrumento o que interessa é a preservação da utilidade do próprio recurso.1

Desse modo, para que seja deferida a antecipação de tutela no agravo de instrumento, prevista no art. 1.019, inciso I,

combinado com o art. 300, todos do NCPC, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pese os argumentos desenvolvidos pela agravante, não vislumbro, neste momento processual, a presença

dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal, vez que, conforme ressaltado pelo Juiz a quo, a agravante assinou, de

forma espontânea, acordo com a agravada, visando negociação de débito de consumo de energia elétrica, permitindo a cobrança

dessa dívida em sua fatura mensal.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, até o pronunciamento final da Quinta Câmara

Cível.

Comunique-se o Juiz de primeiro grau sobre o teor desta decisão (art. 1.019, I, CPC).
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Intime-se a parte agravada para oferecer suas contrarrazões no prazo legal, nos termos no art. 1.019, II do CPC.

Após as providências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, conforme

determina o art. 1.019, III do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator
1 ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1.702

QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0806468-30.2019.8.10.0000 – SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
AGRAVANTE: ANTONIO ALVES TEIXEIRA
ADVOGADO: FELIPE ANTONIO RAMOS SOUSA (OAB-MA 9149)
AGRAVADA: CEMAR - COMPANHIA ELÉTRICA DO MARANHÃO
RELATOR: Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO ALVES TEIXEIRA, contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível do Termo Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís/MA que, nos autos da Ação de obrigação de fazer com
reparação por danos morais movida em desfavor da CEMAR - COMPANHIA ELÉTRICA DO MARANHÃO, ora agravada, determinou nova intimação do
agravante, para, no prazo de 15 (quinze) dia, junte aos autos a comprovação de que o mesmo detém legitimidade para discutir a cobrança de energia elétrica da
unidade consumidora.
Em suas razões, alega o agravante, em suma, que ingressou com uma ação de obrigação de fazer em face da CEMAR, requerendo a nulidade do débito
cobrado e via de consequência a condenação da empresa Agravada pelos danos morais e materiais sofrido
Aduz, que pesar da juntada de escritura pública de compra e venda e também de contrato de aluguel em nome do Agravante que denota que o mesmo é
proprietário da unidade consumidora, o Juiz de base insiste a todo tempo que o requerido traga aos autos a comprovação de que o mesmo detém legitimidade
para discutir a cobrança de energia elétrica no seu imóvel.
Alega ainda, que a jurisprudência desse eg. Corte caminha no sentido de que o proprietário da unidade consumidora é parte legítima para discutir em juízo os
valores cobrados pela concessionária de energia elétrica.
Desse modo, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso para, reformar a r. decisão de primeiro grau por todos os seus termos acima aduzidos.
Vieram-me os autos conclusos para apreciação do efeito suspensivo pleiteado.
É o que cabe relatar. DECIDO
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do efeito suspensivo pleiteado.
Nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 995, do CPC, a eficácia da decisão recorrida somente poderá ser suspensa, nos casos que da imediata
produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, in
verbis:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Grifei).

Desse modo, em análise perfunctória dos argumentos desenvolvidos pelo agravante e dos documentos que instruem o presente recurso, não se verifica a
presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, pois, apesar de o agravante sustentar que é parte legitima para discutir em
juízo os valores cobrados pela concessionária de energia elétrica, deixou de trazer qualquer prova nesse sentido, limitando-se a sustentar que é proprietário do
imóvel.
Cumpre esclarecer que a Unidade Consumidora objeto da presente demanda (Id. 4107581, pag. 32), está vinculada ao Sr. Tadeu de Oliveira Gomes, não
havendo nenhuma vinculação com o agravante, pelo que entendo que este não apresenta nenhum nexo de causalidade com o referido evento danoso. Afirma-se
que a relação de consumo com a Agravada, CEMAR, é estabelecida através da Unidade Consumidora.
Ademais, como bem destacado pelo juiz de base, “O débito impugnado por intermédio deste processo não se vincula propriamente ao bem imóvel em princípio
titularizado
pelo autor da ação, mas, sim, ao nacional, conforme Id 15593161, titular do Antônio Alves Teixeira Tadeu de Oliveira Gomes CPF nº. 177.405.333-00,
provavelmente anterior locatário do imóvel.”
Portanto, em análise provisória, reputo correto os fundamentos adotados na decisão agravada, uma vez que o agravante não logrou demonstrar a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por essa razão, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, até o pronunciamento final da 5ª Câmara Cível.
Oficie-se ao juízo de base, dando-lhe ciência desta decisão, nos termos do art. 1.018 do CPC, bem como se houve juízo de retratação da decisão recorrida,
facultando-o ainda a prestar demais esclarecimentos, que entender pertinentes ao julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender
necessária ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Após as providências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0806651-98.2019.8.10.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADOS: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO (OAB/CE 18.663) E OUTROS

AGRAVADA: HOZANA PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: HERBERTH FREITAS RODRIGUES (OAB/MA 5.101)

RELATOR: Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA
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MÉDICA LTDA., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís,

Comarca da Ilha de São Luís/MA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela,

ajuizada por HOZANA PEREIRA DOS SANTOS, ora agravada, indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a decisão que

deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a agravante autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a aplicação

diária e em ambiente hospitalar do medicamento injetável “Clexane 40 mg – SC (enoxaparina sódica)”, até o 6º (sexto) mês após

o parto, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (id 4147520), aduz que nenhuma operada de planos de saúde é obrigada a fornecer

medicamentos domiciliar, estando autorizada pelo art. 10, VI da Lei nº 9.656/98 e pelo art. 20, § 1º, VI da Resolução Normativa nº

428/2017 da Agência Nacional de Saúde a excluí-los contratualmente da cobertura.

Afirma que, de acordo com a bula do medicamento Clexane, “não há nenhuma indicação de que a medicação

necessita ser aplicada em ambiente hospitalar”.

Assevera que a determinação judicial contraria a disposição legal e “abre um perigoso precedente”, na medida em

que se trata de medicamente que se assemelha à insulina e a anticoncepcionais injetáveis (aplicação subcutânea em ambiente

domiciliar ou ambulatorial).

Aduz que o custeio do medicamente poderá afetar todo o funcionamento da operadora.

Sustenta ser necessária a expedição de ofício à ANS para questioná-la acerca da obrigatoriedade de fornecimento do

citado medicamento.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão

agravada.

Juntou documentos (id 4147520 – id 4147530).

Vieram-me conclusos os autos.

É o que cabe relatar.

DECIDO.

Nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 995, do CPC, a eficácia da decisão recorrida somente poderá ser

suspensa, nos casos que da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e

ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus
efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso. (Grifei).

Em juízo de cognição sumária dos autos, reputo prudente e razoável manter os efeitos da decisão agravada, haja

vista que os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhe cabendo limitar o tipo

de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, razão pela

qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento, sobretudo quando o laudo médico acostado no id 4147525 – pág.

47 demonstra que o medicamento pleiteado é imprescindível par ao tratamento da agravada, a fim de “evitar perda fetal”.

Outrossim, e mais importante, vale ressaltar que no caso concreto está em jogo a vida da pessoa humana, não

podendo ser ceifada da agravada a oportunidade de ser tratada adequadamente da doença que a atinge.

Assim, tendo em vista que o medicamento se mostra imprescindível para a boa terapêutica da parte autora, conforme

expressamente elencado no laudo médico supramencionado, inviável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, uma

vez que o Juiz de primeiro grau agiu com irretocável acerto ao determinar que a parte ora agravante autorize a aplicação do

medicamento pleiteado, tendo em vista que ao menos neste momento processual a negativa de cobertura se mostra abusiva.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. ABUSIVIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. DEVER
DE COBERTURA. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 469 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA
DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que exclui litisconsorte é o agravo de instrumento, sendo
considerado erro grosseiro o manejo da apelação. Precedentes.
Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 3. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o
tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material
considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 4. As cláusulas contratuais
dos planos de saúde devem ser analisadas de acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme determina a
Súmula nº 469 do STJ. Precedentes.
5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a
multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer
outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1374307/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019) grifei.
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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário,
ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1064435/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017)
grifei.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até ulterior deliberação ou decisão final desta Quinta

Câmara Cível.

Comunique-se ao Juiz de primeiro grau sobre p teor desta decisão, conforme determina o art. 1.019, I do CPC.

Intime-se a parte agravada para que ofereça contrarrazões recusais no prazo legal (art. 1.018, II do CPC).

Após as providências, remetem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer (art. 1.019, III,

CPC).

Publique-se. Cumpra-se.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

HABEAS CORPUS N° 0806963-74.2019.8.10.0000
PACIENTE: LUIZ VIANA FILHO
IMPETRANTE: JOSÉ PAULO VIEIRA MAGALHÃES JÚNIOR (OAB/PI Nº 16.564)
AUTORIDADE IMPETRADA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CHAPADINHA
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FRANCISCO MAZIEL TEIXEIRA MOURA em favor

de LUIZ VIANA FILHO, contra ato do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADINHA/MA, que

decretou a prisão pelo prazo de 01 (um) a 3 (três) meses ou até que pague o débito referente às parcelas da dívida alimentar, nos

termos da Ação de Execução de Alimentos de n.º 0802468-25.2018.8.10.0031, movida por MARIA DO SOCORRO BARBOSA

VIANA.

Alega o impetrante, que o paciente encontra-se preso desde de 13 de Agosto de 2019, apesar de já ter realizado o

pagamento das parcelas referentes à pensão alimentícia objetos da execução 0802468-25.2018.8.10.0031.

Afirma que suscitou o chamamento do feito a ordem, nos termos do artigo 139, CPC, pois o Ministério Público não

atuou como fiscal da lei nos autos e tampouco designado audiência de conciliação prévia.

Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente, para que o paciente seja posto em liberdade, fazendo cessar o

constrangimento ilegal ora suportado pelo PACIENTE, tornando-a definitiva após regular processamento, havendo como

consequência a expedição do competente Alvará de Soltura.

É o relatório. DECIDO.

Da litispendência

O instituto da litispendência encontra-se conceituado no §1º do artigo 337 do Código de Processo Civil/2015, que

estipula que ocorre litispendência quando se repete ação que está em curso, importando mencionar que identidade de ações

significa estar-se diante de feitos que tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir, tanto próxima quanto remota, e o

mesmo pedido, tanto mediato quanto imediato, consoante estabelece os §§2º e 3º do artigo já mencionado.

Essa a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os
mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato
e imediato). (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., RT: São Paulo, pág.
655).

Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes, de

objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.

A decretação dessa extinção faz-se de ofício ou a requerimento da parte (art. 485, § 3º) e, ao contrário da maioria das

causas extintivas do art. 485, impede que o autor intente de novo a mesma ação.

In casu, verifica-se que o paciente ajuizou no dia 13 de agosto de 2019, Habeas Corpus que recebeu o nº

0806948-08.2019.8.10.0000, contra a mesma autoridade coatora e com os mesmos elementos, ou seja, mesmas partes, mesma

causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).

Desta forma, em virtude da evidente litispendência entre os Habeas Corpus, faz-se necessária a extinção deste,

autuado sob o nº 0806963-74.2019.8.10.0000, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC/2015, de forma a

evitar a tramitação de ações idênticas, cujo resultado prático pretendido é o mesmo.

São Luís, 26 de Agosto de 2019
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Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807370-80.2019.8.10.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHAO

PROCURADOR DO ESTADO: PAULO FELIPE NUNES DA FONSECA

AGRAVADO: MARCUS THADEU FERNANDES ARRAES e outros

RELATOR: Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Maranhão em face da decisão que, nos autos da execução

individual de sentença coletiva proposta por MARCUS THADEU FERNANDES ARRAES e outros, referente à Ação Coletiva nº

25326-86.2012.8.10.0001, determinou ao ente público a implantação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por

cento) nos vencimentos dos exequentes.

Inconformado, o Estado do Maranhão sustenta que o Acórdão nº 149.415/2014, prolatado nos autos do Agravo

Regimental nº 18747/2014 (Ação Coletiva nº 25326-86.2012.8.10.0001), assegurou o direito dos substituídos processuais ao

percentual decorrente da conversão da moeda em URV. Contudo, requer a concessão do efeito suspensivo para que o percentual

devido seja apurado em liquidação de sentença, motivo pelo qual requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada que

determinou a implantação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a liquidação de sentença, levando-se

em consideração a data do efetivo pagamento.

É o relatório. Decido.

Os requisitos de admissibilidade foram preenchidos; juntaram-se os documentos obrigatórios, bem como se impugnou

os fundamentos da decisão agravada na forma do arts. 1.016 a 1.017 do CPC/15. Passo, então, à análise do pedido liminar.

Dispõe o art. 1.019, I, do CPC vigente que o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em

antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” . 

Nos termos do art. 995, parágrafo único, tal expediente poderá ocorrer se da imediata produção de efeitos da

decisão “ houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” e ficar demonstrada a “probabilidade de provimento do

recurso” fumus boni juris periculum in mora do art. 558 do CPC/73, que deverão ocorrer simultaneamente.

Na espécie, vislumbro a presença da fumaça do bom direito a favor do Estado do Maranhão, na medida em que o título

executivo reconheceu, tanto na ementa do acórdão como em sua fundamentação, o direito dos servidores militares ao acréscimo

da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para URV, em percentual a ser apurado e liquidação de sentença,

levando-se em consideração a data do efetivo pagamento.

No caso, entendo que a decisão agravada, que determinou a implantação do percentual de 11,98% (onze vírgula

noventa e oito por cento) na remuneração do agravante, contraria, a princípio, o que restou decidido no julgamento da Apelação

Cível nº 018747/2014 (Acórdão nº 149.415/2014), de relatoria do Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, que destacou a

necessidade de liquidação de sentença para apurar o acréscimo da diferença da conversão dos vencimentos dos agravados para

URV.

Vejamos:
Agravo Regimental em Apelação Cível. Ação ordinária de cobrança de diferença salarial. Conversão da URV. Servidores Públicos
militares. Decisão monocrática do relator que negou provimento ao apelo. Vantagem extensível aos servidores de todos os poderes. 1-
É pacífico neste E. Tribunal de Justiça e nos Tribunais Superiores que os servidores públicos militares têm direito à recomposição
remuneratória decorrente da errônea conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida quando da implantação do Plano Real, em
percentual a ser apurado, caso a caso, em liquidação de sentença. 2- Agravo Regimental conhecido e improvido. 3- Unanimidade.
(TJMA, 5ª CC, AGRAVO REGIMENTAL Nº 25326-86.2012.8.10.0001 (18747/2014)- SÃO LUÍS, Dje 11/07/2017).

Sobre o tema, já decidiu o STJ:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV.
LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. ART. 535 DO
CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter
ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. A análise das alegações trazidas
no especial, acerca da indevida inversão do ônus probatório ou da falta de comprovação da defasagem remuneratória,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa
da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem
remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a
legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"(AgRg nos EDcl no REsp
1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 4. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no REsp 1614125/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe
07/10/2016)
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Desse modo, num juízo de cognição superficial, a decisão recorrida parece ter incorrido em erro ao determinar que o

Agravante proceda à implantação imediata do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) na remuneração dos

agravados, sem prévia liquidação de sentença a fim de apurar o percentual efetivamente devido.

O periculum in mora, por sua vez, mostra-se presente na possibilidade de prejuízo irreparável aos cofres públicos depois

que a verba de caráter alimentar for implantada nos vencimentos do exequente.

Quanto à ilegitimidade dos agravados para ajuizar o cumprimento de sentença, registro que a questão apreciada

quando do julgamento de mérito do presente recurso, após o contraditório.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Oficie-se ao Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão.

Intime-se a agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao presente recurso.

Após as providências, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça (art. 1.019, III, CPC).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Luís/MA, 26 de Agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0807450-44.2019.8.10.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADOR DO ESTADO: PAULO FELIPE NUNES DA FONSECA

AGRAVADOS: CLARINDO DE SOUSA GOMES, JOSÉ RAIMUNDO VELOSO COSTA, NONATO CARVALHO DO

NASCIMENTO, RAFAEL BRUNO CAPIM BARROS, ANTONIO LUIS GUIDA DE MORAES

ADVOGADO: HENRY WALL GOMES FREITAS (OAB/MA 10502-A)

RELATOR: Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO MARANHÃO

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha de São

Luís/MA que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0837199-40.2018.8.10.0001), ajuizado por CLARINDO DE

SOUSA GOMES, JOSÉ RAIMUNDO VELOSO COSTA, NONATO CARVALHO DO NASCIMENTO, RAFAEL BRUNO CAPIM

BARROS, ANTONIO LUIS GUIDA DE MORAES, ora agravados, determinou que o agravante implantasse, no prazo de 30 (trinta)

dias, o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) na remuneração do agravado, sob pena de multa diária no

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recurais (id 4289560), o agravante alega que a decisão não levou em conta que o que ficou

determinado no Acórdão nº 1498.415/2014 no sentido de assegurar o direito da substituída processual, ora recorrida (policial

militar), ao percentual decorrente da conversão da merda em URV, a ser apurado em liquidação de sentença.

Aduz, ainda, que os agravados não comprovaram a sua condição de filiada à Associação do Policiais Militares do

Estado do Maranhão – ASSEPMMA à época da propositura da ação coletiva.

Com esses argumentos, em síntese, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

É o que cabe relatar.

DECIDO.

Nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 995, do CPC, a eficácia da decisão recorrida somente poderá ser

suspensa, nos casos que da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e

ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, in verbis:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de
seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso. (Grifei).

No caso, entendo que a decisão agravada, que determinou a implantação do percentual de 11,98% (onze vírgula

noventa e oito por cento) na remuneração dos agravados, contraria, a princípio, o que restou decidido no julgamento da Apelação

Cível nº 018747/2014 (Acórdão nº 149.415/2014), de relatoria do Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, que destacou a

necessidade de liquidação de sentença para apurar o acréscimo da diferença da conversão dos vencimentos dos agravados para

URV.
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Vejamos:
Agravo Regimental em Apelação Cível. Ação ordinária de cobrança de diferença salarial. Conversão da URV. Servidores Públicos
militares. Decisão monocrática do relator que negou provimento ao apelo. Vantagem extensível aos servidores de todos os poderes. 1-
É pacífico neste E. Tribunal de Justiça e nos Tribunais Superiores que os servidores públicos militares têm direito à recomposição
remuneratória decorrente da errônea conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida quando da implantação do Plano Real, em
percentual a ser apurado, caso a caso, em liquidação de sentença. 2- Agravo Regimental conhecido e improvido. 3- Unanimidade.
(TJMA, 5ª CC, AGRAVO REGIMENTAL Nº 25326-86.2012.8.10.0001 (18747/2014)- SÃO LUÍS, Dje 11/07/2017).

Sobre o tema, já decidiu o STJ:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV.
LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. ART. 535 DO
CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter
ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. A análise das alegações trazidas
no especial, acerca da indevida inversão do ônus probatório ou da falta de comprovação da defasagem remuneratória,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa
da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem
remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a
legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"(AgRg nos EDcl no REsp
1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 4. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no REsp 1614125/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe
07/10/2016)

Assim, em juízo de cognição sumária, reputo prudente e razoável suspender a eficácia da decisão agravada, pois

evidenciado o risco de dano iminente ao ente público diante da realização da implantação do percentual de 11,98% na

remuneração dos agravados e dos diversos outros servidores, sobretudo porque ainda não houve liquidação de sentença para

apuração do acréscimo devido ao recorrido.

Quanto à ilegitimidade dos agravados para ajuizar o cumprimento de sentença, registro que a questão apreciada

quando do julgamento de mérito do presente recurso, após o contraditório.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Comunique-se o Juiz de base sobre o teor desta decisão.

Intime-se os agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao presente recurso.

Após as providências, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça (art. 1.019, III, CPC).

Publique-se. Cumpra-se.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÚMERO ÚNICO: 0807474-72.2019.78.10.0000 SÃO LUIS/MA

AGRAVANTE: LAVEBRÁS GESTÃO DE TEXTEIS S.A

ADVOGADO: CYRO THIAGO RECH (OAB SC 22835)

AGRAVADO: HOSPITAL DJALMA MARQUES

RELATOR: Desembargador RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela LAVEBRÁS GESTÃO DE

TEXTEIS S. A., por seu advogado, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública

do Termo Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha de São Luís que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela

de urgência e lucros cessantes movida em face do HOSPITAL DJALMA MARQUES, ora agravado, indeferiu o pedido de tutela

provisória de urgência (id 4296061).

Em suas razões (id 4296054), a agravante afirma que firmou contrato de prestação de serviços de locação e

higienização de enxoval com a agravada, todavia está encontra-se inadimplente com suas obrigações contratuais, razão pela qual

pretende a restituição do enxoval, afirmando presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo e no mérito, a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

DECIDO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo o recurso.

O art. 995 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos
houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, em que pese plausíveis os argumentos trazidos pela agravante,
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não verifico a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, pois a decisão agravada encontra-se devidamente

fundamentada, além do que há necessidade de verificação da efetiva condição de inadimplência do agravado, o que demanda

instrução probatória.

Registro, por oportuno, que os demais argumentos trazidos pela agravante serão apreciados por ocasião do

julgamento do mérito e após o estabelecimento do contraditório.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo pretendido.

Comunique-se o juízo de primeiro grau o indeferimento da tutela.

Intime-se o agravado, para, se desejar, oferecer suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos no art.

1.019, II do CPC/2015.

Após as providências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, conforme

determina o art. 1.019, III do CPC/2015.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807588-11.2019.8.10.0000 – Riachão
Agravante: Município de Riachão
Procurador: Cristiano Rego Coelho
Agravada: Pedrina de Moraes Santos
Advogado: Fernanda Neves dos Santos (OAB/MA 20.405)
Relator: Des. José de Ribamar Castro

DECISÃO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de suspensivo interposto pelo Município de Riachão, contra decisão
interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Riachão que deferiu pedido de tutela de urgência formulado nos
autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Pedrina de Moraes Santos.

Na origem, a agravada ajuizou a referida demanda alegando que é portadora de doença renal grave, caracterizada
por insuficiência renal crônica – CID N180, necessitando, assim, deslocar-se até a cidade de Imperatriz/MA durante 3 (três) vezes
na semana para realizar o tratamento no programa regular de Hemodiálise. Contudo, o agravante não estaria garantindo o acesso
ao tratamento da forma solicitada pelo médico especialista, porquanto não cumpridos os horários de atendimento, assim como
presentes no transporte outros tipos de passageiros e mercadorias.

Diante disso, requereu tutela de urgência para determinar que o agravante disponibilize meio de transporte específico
para levar todos os pacientes renais crônicos até a cidade de Imperatriz/MA.

O magistrado singular, acolheu o pedido supra e determinou ao Município de Riachão, que no prazo máximo e
improrrogável de 03 (três) dias, sob pena de crime de desobediência e responsabilidade, forneça transporte em veículo exclusivo
para todos os pacientes renais crônicos, permanecendo a disposição exclusiva dos mesmos, incluídos os custeios de alimentação
dos pacientes e de um acompanhante, além do fornecimento dos medicamentos necessários e indicados, sob pena de multa diária
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso, sustentando a impossibilidade de concessão da tutela de
urgência deferida, eis que, no seu entender, a presente possui caráter satisfativo, encontrando óbice §3º do art. 1º da Lei nº.
8437/92.

Argui também a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência; violação ao princípio
da separação dos poderes e ao princípio orçamentário; decisão extra petita; e aplicação exorbitante de multa diária.

Com tais argumentos, defendendo ainda perigo na demora e a presença da fumaça do bom direito, pleiteia a
concessão de efeito suspensivo e, por fim, o provimento do agravo com todas as suas consequências.

Juntou documentos que entende necessários.

Sendo o suficiente a relatar, DECIDO.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passando à análise do pedido de efeito suspensivo, devo ressaltar que tal pleito tem caráter excepcional, devendo ter
a sua indispensabilidade comprovada de forma convincente, a fim de formar, de plano, o livre convencimento do julgador.

Nesse contexto, o pedido em evidência precisa estar dentro dos limites estabelecidos no artigo 1.019, inciso I, da
Lei Adjetiva Civil de 20151.

Com efeito, em sede de cognição sumária, penso que se encontram presentes os requisitos processuais necessários
à confirmação parcial da suspensividade pleiteada, pois, o fumus boni iuris, a meu sentir, encontra-se demonstrado diante da
vedação contida no art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/92, segundo o qual “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou
em qualquer parte, o objeto da ação.”
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Sabe-se que nas demandas propostas contra as pessoas jurídicas de direito público é possível a concessão de
medidas de urgência, desde que observados, além dos requisitos genéricos previstos no art. 300 do CPC/20152, as hipóteses de
vedação previstas na legislação especial, em especial a supra citada, que teve como fim precípuo preservar a Fazenda Pública
contra o deferimento generalizado de tutelas antecipatórias, em sede superficial, sem a observância do contraditório e da ampla
defesa, tal qual como ocorreu na espécie.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER
PÚBLICO. LIMINARES SATISFATIVAS IRREVERSÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AOS ARTS. 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92
E 1º DA LEI N. 9.494/97. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses prevista no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, o
que não é o caso dos autos, pois não há determinação de pagamentos pretéritos, mas apenas o pagamento pelo efetivo serviço
prestado. 2. O disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o
Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou
seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua
revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5.9.2006, DJ 1.3.2007, p. 230).
Contudo, a irreversibilidade da medida liminar concedida, conforme aduz o agravante, implicaria no reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, sob pena de violação à Súmula 7 do STJ. 3. "A vedação
contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda
Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca
sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público. Precedente do STJ" (AgRg no Ag
1.161.985/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe 2.8.2010). Agravo regimental
improvido. (AgRg no AREsp 17.774/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe
26/10/2011)

RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 542, § 3º, DO CPC. RETIDO. NÃO-CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. TRANSCRIÇÃO. EMENTAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS. ARTIGO 1º DA LEI N.º 9.494/97.
ARTIGO 1º DA LEI N.º 8.437/92. NÃO-CABIMENTO. 1. O juízo a quo determinou, em tutela antecipada, que o Estado pagasse
o montante de R$ 81.847,62 (oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) ao recorrido, em
ação indenizatória por férias não gozadas. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação sistemática e mais
racional à norma contida no art. 542, § 3º, do CPC, deixando de aplicar a regra do Recurso Especial retido em situações
excepcionais, como na concessão ou indeferimento de medida liminar ou antecipação de tutela. Precedentes. 3. É notório o
impacto de tal provimento judicial no patrimônio público do recorrente, caso não sejam examinados tempestivamente os
requisitos legais impeditivos da tutela antecipada em face da Fazenda Pública, máxime devido ao rígido modelo de concessão
de medidas liminares em face do Poder Público, previsto nas Leis n.º 9.494/97 e n.º 8.437/92, e às dificuldades que poderão ser
enfrentadas pelo Estado do Maranhão, para resgatar a vultosa quantia liminarmente recebida pelo recorrido, se a ação originária
for julgada improcedente. 4. Não se conhece do recurso especial interposto com base no art. 105, inciso III, alínea "c", da CF,
quando o recorrente limita-se a transcrever ementas de julgados enfatizando trechos e argumentos que se alinham ao pleito
recursal, sem providenciar, porém, o necessário cotejo analítico, a fim de demonstrar a similitude fática entre os casos
decididos, na forma dos artigos 541, parágrafo único, do CPC, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. 5. O Tribunal de origem não examinou o tema do direito à indenização por férias não gozadas, sendo que o
recorrente também não suscitou eventual omissão daquele juízo sobre tal assunto, por meio de embargos de declaração e no
contexto do recurso especial aviado, razão pela qual também é de se inadmitir o apelo, neste ponto, com base na Súmula
211/STJ. 6. É de se constatar que o pagamento de valor indenizatório não se enquadra no conjunto das espécies de provimento
passíveis de deferimento no âmbito do mandado de segurança. É cediço que esta ação mandamental não se presta à cobrança
de valores nem à produção de efeitos patrimoniais em relação a períodos pretéritos, como estabeleciam os artigos 15 da Lei n.º
1.533/51 e 1º da Lei 5.021/1966, vigentes ao tempo da prolação do acórdão recorrido. Inteligência das Súmulas 269/STF e
271/STF. 7. O juízo a quo conferiu provimento cautelar que não é objeto de mandado de segurança, afrontando, portanto, o
disposto no art. 1º da Lei n.º 8.437/1992, que impede a concessão de medida liminar contra atos do Poder Público, quando
providência similar não pode ser deferida por meio de mandado de segurança. 8. Por outro lado, é evidente que o
pagamento liminar de todo o montante cobrado na ação de cobrança, a título de indenização por férias não gozadas,
esgota o objeto da ação principal, o que corresponde a mais uma restrição no procedimento de antecipação de tutela,
em face do Poder Público, segundo os artigos 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992 e 1º da Lei n.º 9.494/1997. Precedentes. 9.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.(REsp 1202261/MA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 23/11/2010)

Nesse contexto, resta evidente que a orientação do STJ em vedar a concessão de liminares em face da Fazenda
Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, limita-se, embora sem apuro técnico de linguagem, às tutelas
satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em
caso de sua revogação.

Ressalta-se que a atual Lei Adjetiva Civil, seguindo a esteira da Lei nº 8.437/92, criou norma específica editando o
art. 1.059, o qual dispõe que “À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei no
8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

No caso dos autos, da análise do petitório inicial, depreende-se que a agravada pugnou ao juízo singular pela
concessão da tutela de urgência para determinar a disponibilização de meio de transporte específico para levar todos os pacientes
renais crônicos até a cidade de Imperatriz/MA.

Logo, nesse juízo proemial, verifica-se que pedido concedido é o próprio mérito da demanda originária, mormente
porque no decorrer da tramitação processual é que se verificará a obrigação do Município de Riachão em fornecer veículo privativo
para o deslocamento de pacientes que necessitam realizar hemodiálise na cidade de Imperatriz.

Assim, percebo, a princípio, que a decisão agravada reveste-se de caráter satisfativo da medida que acaba por
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esgotar o objeto da demanda.

Do mesmo modo, presente está o periculum in mora, eis que o agravante demonstrou, com clareza e objetividade,
que poderá vir a sofrer lesão grave e de difícil reparação, caso mantida a decisão singular, sobretudo porque a aquisição do
veículo pretendido pela agravada necessita do atendimento às regras dos procedimentos licitatórios, sob pena malversação da
verba pública.

Por outro lado, extrai-se do caderno eletrônico prescrição médica indicando a necessidade da agravada em ser
submetida a tratamento de hemodialise, três vezes por semana (segundas, quartas e sextas-feiras), durante três hora e meia, na
Clínica de Nefrologia de Imperatriz – CNI.

Assim sendo, ante a inequívoca conjugação dos requisitos indispensáveis à concessão da medida, hei por bem
deferir parcialmente a suspensividade ora buscada, devendo, todavia, o agravante fornecer transporte à agravada de modo a
atender a prescrição médica acostada aos autos, especialmente quanto aos dias e horários lá especificados, enquanto durar o
tratamento a que está sendo submetida.

Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando-lhe o inteiro teor desta decisão, de acordo com o artigo 1.019, inciso I, do
CPC.

Intime-se a agravada, ex vi do inciso II, do dispositivo legal supracitado.

Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.

Publique-se. Cumpra-se.

São Luís/MA, 30 de agosto de 2019.

Desembargador José de Ribamar Castro
Relator

1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no
prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua
decisão;
2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807627-08.2019.8.10.0000 – São Luís
Agravante: Estado do Maranhão
Procuradora: Milla Paixão Paiva
Agravado: Luís Henrique Falcão Teixeira
Advogados: Fernanda Medeiros Pestana (OAB/MA 10.551) outros
Relator: Des. José de Ribamar Castro

DECISÃO

Estado do Maranhão interpõe o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo em face a decisão proferida
pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha de São Luís que, nos autos dos
Embargos à Execução, Processo nº 29453-62.2015.8.10.0001, julgou improcedentes.

Colhe-se dos autos eletrônicos que, Luiz Henrique Falcão Teixeira ingressou na origem com o cumprimento individual da
sentença coletiva decorrente do Processo nº 14440-48.2000.8.10.0001, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do Maranhão – SINPROESEMMA, com o
objetivo de receber seus honorários, em razão do trânsito em julgado da referida decisão que condenou o Estado do Maranhão a lhe pagar
honorários de sucumbências na monta de 5% da condenação, por ter obtido êxito no mencionado processo.

O Estado do Maranhão apresentou Embargos à Execução.

Adveio sentença, id 4319049, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Estado do Maranhão contra
execução de sentença proposta por Luiz Henrique Falcão Teixeira, consolidando a dívida em R$ 11.292,40 (onze mil, duzentos e noventa e dois
reais e quarenta centavos). Condenou, ainda, o embargante a pagar honorários a parte embargada em 10% sobre o valor da execução.

Inconformado com a decisão, o Estado do Maranhão, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo, em
suma, inexigibilidade do título judicial, em razão da falta de indicação de sentença de liquidação/ e ou execução do crédito principal, pois
considerando que o valor dos honorários advocatícios corresponderia ao percentual de 5% incidente sobre o valor devido ao credor principal, o
título executivo remanesce ilíquido, não estando preenchido o requisito disposto no artigo 783 do CPC.

Informa a existência de diversas parcelas de titularidade do credor principal que já foram objeto de acordo judicial de
compensação.

Assevera a incoerência metodológica nos cálculos referentes ao crédito principal, repercutindo no valor de honorários, que
confronta a tese fixada no Incidente de Assunção de Competência nº 18193/2018, pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, julgado em 08 de maio de
2019.

Subsidiariamente requer a suspensão do processo em razão da admissibilidade de IRDR nº 4884-29.2017.8.10.0000, que
discute a tese de possibilidade de instauração de execução individual da verba honorária de sucumbência.

Com tais considerações requer, efeito suspensivo, seja extinta a execução por ausência de liquidez, declarar o excesso de
execução diante da aplicação da tese fixada no IAC 18193/2018 e subsidiariamente a suspensão pelo comando o IRDR nº
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4884-29.2017.8.10.0000.

Com a inicial, juntou documentos que entendia pertinentes a resolução da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Em análise dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e concluindo presentes, conheço do recurso.

Passando à análise do pedido de efeito suspensivo, devo ressaltar que este tem natureza excepcional, devendo ter a sua
indispensabilidade comprovada de forma convincente, a fim de formar, de plano, o livre convencimento do julgador.

Nesse contexto, o pedido deve estar dentro dos limites estabelecidos em lei. Ademais, as tutelas de urgência são identificadas
como reação ao sistema clássico pelo qual primeiro se julga e depois se implementa o comando tutelar, diante das decorrências do tempo em sua
relação com o processo e a prática de todos os atos processuais inerentes à cláusula geral do devido processo legal.

A matéria cinge-se, essencialmente, na análise da decisão proferida nos Embargos à Execução, que foram julgados
improcedentes e consolidou a dívida em R$ 11.292,40 (onze mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

De logo, observo que a decisão agravada foi proferida em data anterior a tese firmada pelo Pleno deste Tribunal no IAC
18193/2018, sobre a metodologia de cálculo a ser aplicada na execução da sentença coletiva, oriunda do Processo nº 14440-48.2000.8.10.0001,
vez que datada em 18/01/2018 e a tese fixada no Incidente de Assunção de Competência foi julgada em 08/05/2019.

Com efeito, após a tese fixada as decisões sobre o tema devem se ajustar a metodologia ali estabelecida, especialmente
observando o marco inicial para a cobrança de diferenças remuneratórias devidas aos servidores púbico, grupo operacional magistério, bem como
ao termo final. Vejamos:

O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, ADMITIU O PRESENTE O PRESENTE IAC, PARA FIXAR A SEGUINTE TESE
JURÍDICA:
"A DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI ESTADUAL N° 7.072/98 É O MARCO INICIAL PARA A
COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO GRUPO
OPERACIONAL MAGISTÉRIO DE 1° E 2° GRAUS EM RAZÃO DA AÇÃO COLETIVA N° 14.440/2000. JÁ O TERMO FINAL
DESSAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS COINCIDE COM A EDIÇÃO DA LEI 8.186/2004, QUE VEIO DAR
CUMPRIMENTO EFETIVO À LEI 7.885/2003, POIS, EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO
CONTINUADO, A SENTENÇA PRODUZ COISA JULGADA REBUS SIC STANTIBUS, PRESERVANDO OS SEUS EFEITOS
ENQUANTO NÃO HOUVER MODIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE DERAM SUPORTE À
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO" (TJMA. TRIBUNAL PLENO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA Nº 18193/2018. PROCESSO Nº 49106-50.2015.8.10.0001. RELATOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO
VELTEN PEREIRA DATA DE JULGAMENTO: 08 DE MAIO DE 2019.

Ademais, o IRDR nº 4884-29.2017.8.10.0000 (054.699/2017), que discutia a tese da possibilidade de execução
individual da verba honorária de sucumbência sobre a necessidade de realização de uma única execução, questão que também
contempla discussão no presente agravo de instrumento, também já foi julgado em 14/08/2019 e publicado em 23/08/2019,
restando fixadas as seguintes teses:

Tese(s) Firmada(s):
1ª tese: "a execução de honorários de sucumbência baseados em condenação de quantificação genérica, proferida em
sentença coletiva, exige a prévia constituição e liquidação dos créditos individuais dos representados, para instruir o próprio
pedido de execução do causídico/escritório beneficiado";
2ª tese: "o juizado especial da fazenda pública só detém competência para a execução/cumprimento de seus próprios julgados,
não lhe competindo conhecer de pedidos de execução ou cumprimento de sentenças proferidas por outros juízos, ainda que
derivadas de ações coletivas";
3ª tese: "a possibilidade de executar de forma individual o crédito sucumbencial derivado de sentença coletiva, de acordo com
as frações dos representados, não exime que o pagamento dos honorários ao causídico observe o rito do artigo 100, § 8º da
Constituição Federal, quando o valor global do crédito insere-se na exigência de expedição de precatório"; 
4ª tese: "a execução individual do crédito sucumbencial derivado de sentença coletiva, de acordo com as frações dos
representados, não autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita, mas deve ser garantido ao advogado o diferimento do
pagamento das custas ao final do processo, como forma de viabilizar o seu acesso à justiça".

Portanto, verificando a necessidade de adequação da decisão agravada às teses fixadas, quer no IRDR, quer IAC,
que tem como efeito precedente de observância obrigatória, sob pena de ofensa à autoridade das decisões proferidas, conforme
dispõe o §3º do artigo 947 do Código de Processo Civil, entende-se deve a decisão agravada ser suspensa. Verbis:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de
competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos
processos. 

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se
houver revisão de tese.

Assim, presentes os requisitos necessários e indissociáveis para a concessão da medida de urgência, entende-se deve ser
concedido o efeito suspensivo.

Isso posto, sem maiores delongas, defiro o pedido de efeito suspensivo por restarem presentes os requisitos autorizadores
para a concessão do pedido liminar.

Oficie-se ao Juiz a quo, comunicando-lhe o inteiro teor desta decisão, de acordo com o artigo 1.019, inciso I, do CPC/2015,
bem como, requisite-se informações, na medida em que pertinentes para o caso concreto.
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Intime-se o agravado, ex vi do inciso II, do dispositivo legal supracitado.

Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para a emissão de pertinente parecer.

Esta decisão servirá de ofício para todos os fins de direito.

Cumpra-se. Publique-se.

São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador José de Ribamar Castro
Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 842603-72.2018.8.10.0001 – SÃO LUÍS
APELANTE: Marileia Costa Roland
ADVOGADOS: Dr. Kally Eduardo Correia Lima Nunes (OAB/MA 9.821) e outros
APELADO: Estado do Maranhão
PROCURADOR: Dr. Vanderley Ramos dos Santos
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta por Marileia Costa Roland em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da
Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha/MA (Id. 3831339) que, nos autos de Cumprimento de
Sentença promovida em desfavor de Estado do Maranhão, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de
ilegitimidade da parte exequente, com fulcro no artigo 535, II c/c 485, inciso VI, do CPC.
Em sua razões recursais (Id. 3831343), a Apelante sustenta, em síntese, sua legitimidade, na medida em que o fato de não estar
filiado ao SINTSEP não obsta o cumprimento de sentença individual, posto que a parte Exequente é servidora pública, logo,
pertencente à categoria amparada pelo Sindicato que propusera a demanda coletiva – Processonº. 37012/2009, cujo objeto é o do
cumprimento de sentença individual.
Defende que, por trata-se de revisão geral anual de todos os servidores públicos do Estado do Maranhão, devem também aos
trabalhadores em educação do Estado ser beneficiados, razão pela merece a sentença ser reformada.
Acrescenta que a legitimidade, no caso em tela, é concorrente, na medida em que o objeto da ação de conhecimento era comum a
cada um e a todos os sindicatos que representem os servidores públicos do estado, em atenção ao instituto do transporte in utilibus
da coisa julgada da ação coletiva para tutela de interesses individuais homogêneos, para reparação de danos individualmente
sofridos, onde possibilita que o servidor prejudicado, com base na sentença da ação coletiva, busque a liquidação e propor a ação
de execução individual, preconizado na Lei nº 8.078/90.
Argumenta, ainda, preclusão consumativa da tese de ilegitimidade, visto que não foi suscitada em nenhum momento pela parte
contrária, não podendo agora ser o fundamento que altera o conteúdo e extensão da coisa julgada material já consolidada, e ainda
mais em fase executória.
Ao final, postula o provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida a sua legitimidade ativa para a execução da
sentença coletiva.
O Estado do Maranhão apresentou contrarrazões recursais consoante Id. nº 3831355, oportunidade em que requereu o
improvimento recursal.
Com vista dos autos, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Procurador Francisco das Chagas Barros de Sousa,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de base quanto à extinção do
feito executório, ante a ilegitimidade ativa ad causam da Apelante (Id. nº. 4243717).
É o relatório. Decido.
Prefacialmente, observa-se que a Apelante são beneficiários da Justiça Gratuita, estando, por isso, dispensados do recolhimento
do preparo recursal. Ainda em sede de análise prévia, verifica-se a presença dos requisitos intrínsecos de admissibilidade,
atinentes ao cabimento, legitimidade e interesse recursal, bem como os extrínsecos, concernentes à tempestividade e regularidade
formal, razão pela qual conheço o recurso e passo à análise do mérito recursal.
A questão versa sobre matéria que se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência, razão pela qual, analiso e julgo
monocraticamente o recurso interposto, nos termos do art. 932, IV, do CPC.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), reconhecendo a Repercussão Geral da matéria, ao apreciar e julgar o RE n.
883.642/AL, firmou entendimento no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos
e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de
sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (STF – RG Tema 823. RE: 883642/AL, Relator: Min. Ricardo
Lewandowski, Data de Julgamento: 18/06/2015, Data de Publicação: DJe-124 26-06-2015)
Ademais, igualmente é consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de
substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que
representam, independente de autorização expressa ou relação nominal.
No particular, cito a seguinte jurisprudência, in litteris:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA
EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO
MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO.

Página 240 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO
OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO
PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS
NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - Afasta-se a incidência da
Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente
manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a
desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III - O Supremo Tribunal Federal
firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença
coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados
ou associados. IV - Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se
faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência
exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V - Impõe-se
interpretar o art. 2º-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da
sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade
sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão
prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI - Não compete a esta Corte
Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII - A
Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da
multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019) Destaquei
Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor
execução individual da sentença coletiva, ainda que não ostente a condição de filiado ao ente sindical autor da ação de
conhecimento.
Contudo, não se pode olvidar que, também nas execuções individuais de sentença coletiva, devem ser observados os limites
objetivos e subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído, a fim de constatar se os efeitos e a eficácia da
coisa julgada formada nos autos da ação coletiva promovida por determinado sindicato alcançam ou não todos os integrantes da
respectiva categoria profissional.
Nesse contexto, com o objetivo de verificar a legitimidade da Apelante para a propositura da Execução de origem, passo à análise
dos limites subjetivos da coisa julgada do título executivo judicial que lhe serve de base, no caso, o Acórdão nº. 106.663/2011,
integralizado pelo Acórdão nº. 109.623/2011, ambos proferidos pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
Pois bem. De acordo com petição inicial da referida Ação Ordinária (Proc. nº. 0037012-80.2009.8.10.0001), o Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (SINTSEP/MA) expressamente formulou a pretensão ali veiculada como
substituta processual dos servidores arrolados em anexo naquela demanda, delimitando a lide conforme se depreende:
“I – LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM”  DA ENTIDADE SINDICAL
(…)
Dessa forma, ante a autorização legal, a entidade sindical Autora atua como substituta processual dos servidores arrolados em
anexo na presente demanda.
Para evitar possível questionamento quanto à legitimidade do autor, este junta ata da assembléia da categoria representada
autorizando a presente demanda, cópia do seu estatuto, bem como a relação dos servidores aqui substituídos processualmente.
(...)
V – DOS PEDIDOS
Isto posto, requer:
a) citação do Réu, para que apresente defesa, querendo, no prazo legal, sob pena de revelia;
b) julgamento final de procedência da presente ação para fins de:
b.1) em face da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 8.369/2006 ao estabelecer reajuste diferenciado nos percentuais de 8,3%
para os substituídos e 30% para outros servidores, comprometendo o artigo 37, X, da Constituição Federal e o artigo 19, X, da
Constituição Estadual, requer a condenação do Réu para reajustar os salários dos substituídos em 21,7% (30%-8,3%), devendo a
condenação abranger as parcelas vencidas desde março/2006 e vincendas até o efetivo reajuste, ou seja, até o momento da
cessação do dano, bem como reflexos destas diferenças (vencidas e vincendas) sobre gratificações natalinas, férias e adicionais
de férias, adicional de tempo de serviço e demais parcelas e adicionais remuneratórios. (…).” (sem grifos no original)
O Acórdão nº. 106.663/2011, por sua vez, em observância ao princípio da congruência, deu provimento ao recurso de Apelação
Cível de nº 018449/2011, interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (SINTSEP/MA)
nos autos da mencionada Ação Ordinária, para, decidindo a lide dentro dos limites estabelecidos na postulação inicial, reformar a
sentença de base e reconhecer o direito dos substituídos processuais à diferença remuneratória no percentual de 21,7% (vinte e
um vírgula sete por cento).
Ademais, é de grande relevância para a solução da presente controvérsia avaliar o teor do Acórdão nº. 109.623/2011, publicado no
diário da Justiça do dia 21.12.2011, que, ao acolher os Embargos de Declaração nº. 27854/2011 para acrescentar que o percentual
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deferido deverá incidir sobre as parcelas vencidas desde março de 2006, e vincendas até o efetivo reajuste, bem como nos
reflexos dessas diferenças sobre os adicionais e demais parcelas remuneratórias, assim consignou expressamente:
“Como visto os presentes aclaratórios foram opostos sob a assertiva de que existiram vícios de omissão no aresto de fls. 415/522,
que, nos autos do apelo nº. 018499/2011, interposto pelo ora embargante, julgando-o procedente.
Do exame dos autos, merece acolhida os embargos. É que deixei de apreciar no acórdão nº. 106663/2011 alguns pedidos
formulados pelo recorrente, ora embargante. A uma, quanto à abrangência do percentual de 21,7% sobre as parcelas vencidas
desde março/2006 e vincendas até o efetivo reajuste.
Nesse ponto, ao posicionar-me favoravelmente à pretensão do ora embargante, de que os aqui substituídos fariam jus ao índice de
21,7%, corresponde à diferença entre os percentuais de reajustes recebidos (8,3%) e o percentual de 30%, deferido pela Lei nº.
8.369/2006, cuja natureza atribui como de reajuste geral anual, referi-me genericamente ao direito ali reconhecido, sem
expressamente discriminar as espécies remuneratórias alcançadas pelo aludido percentual ou o período para incidência da
medida.
Com efeito, tenho que o percentual deferido deverá incidir sobre as parcelas vencidas desde março/2006, e vincendas até o efetivo
reajuste, ou seja, até o momento da cessação do dano, bem como reflexos dessas diferenças (vencidas e vincendas) sobre os
adicionais e demais parcelas remuneratórias, acrescidas de juros e correção monetária, haja vista que a Lei Estadual nº.
8.369/2006 concedeu reajuste inferior ao devido desde 1º de março de 2006.” (sem grifos e destaques no original)
Desse modo, constata-se que o Acórdão executado entregou a tutela jurisdicional nos limites da postulação inicial formulada pelo
SINTSEP/MA nos autos da Ação Ordinária nº. 0037012-80.2009.8.10.0001, desta feita como substituto processual de servidores
específicos que foram delimitados expressamente na demanda, de modo que não há como reconhecer a extensão dos efeitos da
eficácia da coisa julgada ali constituída a todos os servidores do Estado do Maranhão que não foram substituídos pela entidade
sindical naquele feito, conforme rol apresentado na fase de conhecimento
Nesse particular, é firme no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência no sentido de que, tendo o acórdão executado assentado
a existência de limitação do rol de beneficiários no título exequendo, a despeito da ação de conhecimento ter sido ajuizada por
entidade sindical, a legitimidade para executá-lo restará adstrita àqueles nele listados, sob pena de violação à coisa julgada.
Sobre o tema, colhe-se o seguinte aresto:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO AO ROL DE SUBSTITUÍDOS APRESENTADO NA FASE DE
CONHECIMENTO. LIMITE DA COISA JULGADA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA REVISÃO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COTEJO DE PEÇAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante
entendimento firmado no âmbito deste e.STJ, tendo o acórdão recorrido assentado a existência de limitação do rol de beneficiários
no título executivo, a despeito da ação de conhecimento ter sido ajuizada por entidade sindical, a legitimidade para executá-lo
restará adstrita àqueles nele listados, sob pena de violação à coisa julgada. Súmula 568/STJ. 2. Infirmar a conclusão do acórdão
recorrido, afastando a existência de limitação no título executivo quanto aos seus beneficiários, demandaria incursão sobre o
arcabouço probatório do feito, vedada pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp
1586726/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 09/05/2016) Destaquei
A propósito, cite-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no mesmo sentido pelo STJ: REsp 1572864, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/06/2019, DJe 18/06/2019; REsp 1805163, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
26/06/2019, DJe 01/07/2019; AREsp 1113844, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 10/06/2019, DJe 17/06/2019;
REsp 1803007, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 10/05/2019, DJe 13/05/2019.
De igual forma é o posicionamento dos Tribunais Pátrios quanto à matéria. Confira-se, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP – SINDICATO DOS
PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO) – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - AÇÃO COLETIVA ANTERIOR - ROL DOS SUBSTITUÍDOS -
INCLUSÃO DA EXEQUENTE - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - Decisão agravada que determinou à agravante que
providencie o apostilamento e a juntada de todos os holerites da exequente desde agosto de 2000 até a data da efetiva
apresentação, objetivando possibilitar a futura liquidação da sentença – Impossibilidade - Entendimento de que a sentença
proferida na ação coletiva, ora executada, foi categórica em restringir seus efeitos aos filiados da APEOESP - Não há possibilidade
de se elastecer o comando exequendo de ação coletiva anteriormente proposta pelo sindicato para incluir servidor que, à época,
não integrou o rol de substituídos apresentado - A par da inegável substituição ampla e irrestrita dos sindicatos, nos termos do art.
8º, III, da Constituição Federal, bem como da desnecessidade de apresentação do rol de substituídos, o deferimento da pretendida
integração ofenderia os limites subjetivos da coisa julgada – Decisão reformada - Em respeito à coisa julgada, julgo extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI (ilegitimidade de parte) do CPC – Honorários advocatícios fixados
em R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 30035866720188260000 SP
3003586-67.2018.8.26.0000, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 27/02/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 27/02/2019) Destaquei
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP – SINDICATO DOS
PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - AÇÃO COLETIVA ANTERIOR - ROL DOS SUBSTITUÍDOS -
INCLUSÃO DA EXEQUENTE - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA – Sentença que em respeito á coisa julgada, julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI (ilegitimidade de parte) do CPC – Entendimento de que a
sentença proferida na ação coletiva, ora executada, foi categórica em restringir seus efeitos aos filiados da APEOESP - Não há
possibilidade de se elastecer o comando exequendo de ação coletiva anteriormente proposta pelo sindicato para incluir servidor
que, à época, não integrou o rol de substituídos apresentado - A par da inegável substituição ampla e irrestrita dos sindicatos, nos
termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, bem como da desnecessidade de apresentação do rol de substituídos, o deferimento
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da pretendida integração ofenderia os limites subjetivos da coisa julgada – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AC:
10107714120188260664 SP 1010771-41.2018.8.26.0664, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 29/03/2019, 8ª Câmara de
Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2019) Destaquei
APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE.
CONFIGURAÇÃO. LIDE AJUIZADA POR SINDICATO. CONDENAÇÃO EXTENSIVA APENAS AOS ASSOCIADOS LISTADOS
NO FEITO ORIGINÁRIO. MENÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70068005669, Terceira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 30/05/2019) Destaquei
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DO NOME NO ROL DE
SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO. 1. Tendo o título executivo, formado em ação coletiva, estendido o direito nele reconhecido
somente aos servidores constantes do rol juntado aos autos pelo substituto processual, deve tal limitação ser observada em sede
de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Apelação improvida. (TRF-4 - AC: 50050799220164047200 SC
5005079-92.2016.4.04.7200, Relator: Cândido Alfredo Silva Leal Junior, Data de Julgamento: 27/02/2019, Quarta Turma)
Destaquei
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMITADE ATIVA. AÇÃO ORIGINÁRIA
PROPOSTA PELO SINDICATO. APRESENTAÇÃO DO ROL DOS SUBSTITUÍDOS. PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA DE
INGRESSO. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIADOS EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNANIME. 1. Tendo a petição
inicial, na ação que deu origem ao título executivo judicial, assentado a existência de limitação do rol de beneficiários com pedido
expresso neste sentido, a despeito da ação de conhecimento ter sido ajuizada por entidade sindical, a legitimidade para executá-lo
restará adstrita àqueles nele listados, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Recurso conhecido e não provido. Sentença
mantida. Unânime. (TJ-DF 20150110664464 DF 0018939-34.2015.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de
Julgamento: 07/06/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/07/2017 . Pág.: 141-160) Destaquei
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. ROL RESTRITO DE BENEFICIÁRIOS.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. I - No julgamento do RMS 20.915/MA pelo STJ, foi concedida a ordem pleiteada "para que seja
assegurado aos servidores públicos integrantes do Grupo Ocupacional Magistério de 1.º e 2.º Graus do Estado do Maranhão o
direito à implementação integral do reajuste concedido pela Lei n.º 7.885/2003, deduzindo-se as parcelas já adimplidas". Assim,
não sendo a embargante integrante do quadro de servidores públicos do referido grupo, mostra-se inviável a execução do título
judicial oriundo da ação coletiva. II - Assentada a existência de limitação do rol de beneficiários no título executivo, a despeito da
ação de conhecimento ter sido ajuizada por entidade sindical, a legitimidade para executá-lo restará adstrita àqueles nele listados,
sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ. III - Diante da manifesta ilegitimidade ativa da embargada, a extinção
da execução, nos termos do artigo 267, VI, e 741, III, do CPC, é a medida que se impõe. IV - Embargos à execução procedentes,
de acordo com o parecer ministerial. (TJ-MA - Embargos à Execução: 0320952014 MA 0001460-81.2014.8.10.0000, Relator:
MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 03/07/2015, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de
Publicação: 15/07/2015) Destaquei
Dessa forma, em que pese a ampla legitimidade extraordinária do SINTSEP/MA para, na qualidade de substitutos processuais e
independentemente de autorização expressa ou relação nominal, defender em Juízo os direitos e interesses coletivos ou
individuais dos integrantes da categoria que representa, no caso, a coisa julgada constituída nos autos da Ação Ordinária nº.
0037012-80.2009.8.10.0001 não alcança os servidores do Estado do Maranhão que não foram incluídos no rol de substituídos,
conforme expressamente delimitado quando da propositura daquela demanda coletiva, o que torna desprovida de utilidade a
discussão quanto aos limites subjetivos desta lide em decorrência do princípio da unicidade sindical.
Partindo dessas premissas, verifica-se, na espécie, que a Recorrente não comprova a sua legitimidade para a propositura da
demanda executiva originária, uma vez que não há nos respectivos autos, assim como neste feito, a demonstração de que se trata
de um dos servidores beneficiados pelo título executivo exequendo, que, como visto, teve seu alcance subjetivo limitado aos
substituídos expressamente identificados no rol apresentado quando do ajuizamento da ação de conhecimento pelo Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (SINTSEP/MA).
Ante o exposto, na forma do artigo 932, IV, do CPC, e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da Apelante para a propositura da demanda executiva
originária, nos termos da fundamentação supra.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0001890-81.2016.8.10.0123 Protocolo Nº: 0280212019

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A,
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR (MA11099)
APELADO: MARIA CELIA ARAUJO,
ADVOGADO(A): JOSE MARCIO DA SILVA PEREIRA (MA13978)

Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
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DESPACHO
Presentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade, atinentes ao cabimento, legitimidade e interesse recursal, bem como os extrínsecos concernentes à
tempestividade, preparo e regularidade formal, recebo a apelação no duplo efeito.
Remetam-se os autos Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se e Cumpra-se.
São Luís, 26 de agosto de 2019.
Des. RAIMUNDOJosé BARROSde Sousa
Relator

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0009052-13.2013.8.10.0001 Protocolo Nº: 0284562019

APELANTE: SIMONE DE FATIMA LEITAO PINTO,
ADVOGADO(A): ALFREDO NEWTON FELICIO LIRA (MA11901)
APELADO: GRAND PARK-PARQUE DOS PASSAROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
ADVOGADO(A): GISELLE DE SOUSA FONTES MARTINS (MA10799)

Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO
Presentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade, atinentes ao cabimento, legitimidade e interesse recursal, bem como os extrínsecos concernentes à
tempestividade, preparo e regularidade formal, recebo a apelação interposta no duplo efeito.
Remetam-se os autos Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se e Cumpra-se.
São Luís, 26 de agosto de 2019.
Des. RAIMUNDOJosé BARROSde Sousa
Relator

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0050679-26.2015.8.10.0001 Protocolo Nº: 0285662019

APELANTE: FELIPE NERY PINHEIRO FILHO,
ADVOGADO(A): THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES (MA10106)
APELADO: BANCO BONSUCESSO,
ADVOGADO(A): FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (MG96864)

Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO
Presentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade, atinentes ao cabimento, legitimidade e interesse recursal, bem como os extrínsecos concernentes à
tempestividade, preparo e regularidade formal, recebo a apelação no duplo efeito.
Remetam-se os autos Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se e Cumpra-se.
São Luís, 26 de agosto de 2019.
Des. RAIMUNDOJosé BARROSde Sousa
Relator

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0034749-75.2009.8.10.0001 Protocolo Nº: 0290092019

APELANTE: BANCO BMG S/A,
ADVOGADO(A): MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (PE983)
APELADO: FLORILDES CINIRA SILVA,
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO GOMES DE FREITAS PINHEIRO

Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO
Presentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade, atinentes ao cabimento, legitimidade e interesse recursal, bem como os extrínsecos concernentes à
tempestividade, preparo e regularidade formal, recebo a apelação no duplo efeito.
Remetam-se os autos Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
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Publique-se e Cumpra-se.
São Luís, 26 de agosto de 2019.
Des. RAIMUNDOJosé BARROSde Sousa
Relator

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0002133-71.2014.8.10.0001 Protocolo Nº: 0293022019

APELANTE: MAGYRUS FOMENTO MERCANTIL LTDA,
ADVOGADO(A): WALNEY DE ABREU OLIVEIRA (MA4378), PABLO ALVES NAUE (MA10197), CAMILLA CAROLLINE SANTOS FROES (MA12556)
APELADO: ARNOR BARBOSA ME,
ADVOGADO(A): EDNALVA SOUZA COELHO (MA10773)
(1º LITISCONSORTE): BEZERRA LOGISTICA LTDA,
DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA
(2º LITISCONSORTE): CLASSIC METALURGICA LTDA,
ADVOGADO(A): THIAGO DE SOUSA BARROS (MA9839)

Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO
Presentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade, atinentes ao cabimento, legitimidade e interesse recursal, bem como os extrínsecos concernentes à
tempestividade, preparo e regularidade formal, recebo o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo..
Remetam-se os autos Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se e Cumpra-se.
São Luís, 26 de agosto de 2019.
Des. RAIMUNDOJosé BARROSde Sousa
Relator

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

APELAÇÃO CÍVEL NUMERAÇÃO ÚNICA: 0800311-47.2018.8.10.0074

APELANTE: LUZINETE E SILVA VIEIRA

ADVOGADO: THUANY DI PAULA ALVES RIBEIRO
APELADO: MUNICIPIO DE BOM JARDIM

RELATOR: DES. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, recebo a apelação cível no efeito

devolutivo, nos termos do artigo 1012, §1º, V, CPC.

Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 26 de Agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0801634-94.2019.8.10.0028 – BURITICUPU
SUSCITANTE: Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Buriticupu
SUSCITADO: Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Buriticupu
IMPETRANTE: Luzanira Veras de Melo
IMPETRADA: Naíssa Mariana Farias Cruz, Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo para Conselheiros Tutelares e
Suplentes do Município de Buriticupu/MA
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
DESPACHO
Compulsando-se os autos eletrônicos, verifica-se que foi registrado indevidamente como Remessa Necessária, quando deveria
constar como Conflito de Competência suscitado pela 2ª Vara da Comarca de Burticupu/MA.
Deste modo, determino à Coordenadoria desta Quinta Câmara Cível que retifique os dados no sistema PJe, consignando os
supracitados dados.
Nos termos dos artigos 955, caput, do CPC e 433 do RITJMA, designo o MM. Juiz de Direito da citada 2ª Vara da Comarca de
Buriticupu/MA, suscitante, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes relativas ao processo originário.
Em atenção ao art. 954 do CPC e art. 434 do RITJ/MA, determino à Coordenadoria desta Câmara Cível Isolada que proceda à
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notificação do Juízo Suscitado, para se manifestar acerca do presente Conflito de Competência no prazo de 10 (dez) dias.
Após o prazo concedido, com ou sem manifestação, determino o envio dos autos novamente à Procuradoria Geral de Justiça para
emissão de parecer.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

NÚMERO ÚNICO: 0801675-29.2017.8.10.0029

APELANTE: MARIA ALVES

ADVOGADO: LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA -OAB/MA n° 9.487-A

APELADO: BANCO DO BRADESCO

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

RELATOR: DES. RAIMUNDO BARROS
DESPACHO

Presentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade, atinentes ao cabimento, legitimidade e interesse recursal, bem

como os extrínsecos concernentes à tempestividade, preparo e regularidade formal, recebo a apelação interposta no duplo efeito.

Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Publique-se e Cumpra-se.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO NÚMERO ÚNICO: 0801894-23.2018.8.10.0024

APELANTE: ARACIMAR MELO DE MORAIS

ADVOGADO: ANA CAROLINA A. GUIMARA~ES (OAB/MA 17.959)

APELADO: ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADOR: MILLA PAIXÃO PAIVA

RELATOR: Desembargador RAIMUNDO José BARROS de Sousa
DESPACHO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, quais sejam, cabimento, legitimidade, interesse,

tempestividade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, concedido os benefícios da

justiça gratuita, recebo o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.

Cumpra-se.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO ÚNICO: 0802498-36.2019.8.10.0060

APELANTE: DALISSA DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: CLAUDIA ELIEZA GOMES RIBEIRO,

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA OAB: RJ118125

RELATOR: DES. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, recebo a apelação cível nos efeitos

devolutivo e suspensivo.

Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 28 de Agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802857-16.2018.8.10.0029

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: KALIANDRA ALVES FRANCHI (OAB/MA 19.094-A)

APELADO: FRANCISCA AMÁLIA DE OLIVEIRA LEITÃO RODRIGUES

ADVOGADO: NATHALIE COUTINHO PEREIRA (OAB/MA 17.231)

RELATOR: Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DESPACHO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, quais sejam, cabimento, legitimidade, interesse,

tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, recebo o apelo no

duplo efeito.

Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Cumpra-se.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0803193-73.2019.8.10.0000

AGRAVANTE: EPEC ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

ADVOGADO: JACHELYNE FERREIRA AZEVEDO COSTA, OAB/MA 112.241

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A

RELATOR: DES. RAIMUNDO BARROS

DESPACHO

Ratifico o disposto na decisão de Id. 3530856: remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de

parecer, conforme determina o art. 1.019, III do NCPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 26 de Agosto de 2019.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806706-49.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: CLEVERLEIDE E SILVA BRANDÃO
ADVOGADA: DRA. JOSILENE CAMARA CALADO (OAB/MA 5315)
AGRAVADO: ITIEL COSTA LEAL
ADVOGADOS: DR. CLAUDECY NUNES SILVA (OAB/MA 7623) E OUTROS
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
DESPACHO
Considerando que o presente recurso almeja a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com pedido de atribuição
de feito suspensivo, intime-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena
de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.
Após, cumprida ou não a diligência, retornem os autos conclusos.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís/MA, 02 de setembro de 2019.
Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807375-70.2017.8.10.0001

APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BEBIDAS - ABRABE

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ PINHEIRO TEIXEIRA (OAB/RJ 77.351), ARTHUR ROSSI SIMÕES CARVALHO (OAB/RJ 135.781),

LUIS FELIPE M. S. CAMPANA (OAB/RJ 160.143), MIZZI GOMES GEDEON (OAB/MA 14.371)

1º APELADO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON MARANHÃO

2º APELADO: COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATOR: Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DESPACHO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, quais sejam, cabimento, legitimidade, interesse,
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tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, recebo o apelo no

duplo efeito.

Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Cumpra-se.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807426-16.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: NEY BATISTA LEITE FERNANDES (OAB/MA 5.983), DENISE TRAVASSOS GAMA (OAB/MA 7.268)
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER
ADVOGADO: JEAN CALIXTO SOUSA OLIVEIRA (OAB/MA 9163)
RELATOR: Des. RAIMUNDO BARROS

DESPACHO

Verificando que o pedido de efeito ativo confunde-se com o mérito recursal, deixo para analisá-lo como questão de

fundo, após a manifestação do agravado, nos termos dos artigos 9º e 10 do CPC.

Nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC/2015, intime-se a parte agravada, para no prazo legal, apresentar

contrarrazões ao agravo, facultando-lhe a juntada de documentos que entenda pertinente ao julgamento do recurso.

Após o decurso prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos a Procuradoria Geral de Justiça para

emissão de parecer.

Publique-se e cumpra-se.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0807471-20.2019.8.10.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MA 11099-A)

AGRAVADO: JOSÉ PAULO SOUSA

ADVOGADOS: RANIERI GUIMARAES RODRIGUES – OAB/MA13118

RELATOR: Des. RAIMUNDO BARROS

DESPACHO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do presente agravo. Contudo verificando que o pedido de efeito

suspensivo, confunde-se com o mérito recursal, vez que diz respeito a majoração de prazo para o cumprimento da medida liminar

e a redução da multa diária fixada, deixo para analisá-lo como questão de fundo, após a manifestação do agravado.

Com efeito, e nos termos do art.1.019 do CPC, intime-se o agravado para no prazo legal, apresentar contrarrazões

ao agravo, facultando-lhe a juntada de documentos que entenda pertinente ao julgamento do recurso.

Após o decurso prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para

emissão de parecer.

Publique-se e cumpra-se.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.0807635-82.2019.8.10.0000 – Imperatriz
Agravante: Generali Brasil Seguros S/A
Advogado: Marcelo Tancredi (OAB/SP 167.221)
Agravado: Francisco das Chagas Gomes de Morais
Advogado: Thiago França Cardoso (OAB/MA 17.435)
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Relator: José de Ribamar Castro

DESPACHO

Conforme se depreende da consulta dos autos originários (Processo de Referência n.º 08092733020198100040),
a empresa agravante, por meio de sua advogada, tomou ciência da decisão combatida em 24.07.2019, o que tornaria o
presente recurso intempestivo, de acordo com a data de sua protocolização em 29.08.2019 (ID. 4325475).

Assim, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como com o intuito de evitar
decisões surpresas, determino, com fundamento nos artigos 9º1 e 102 do CPC/2015, a intimação da parte agravante para, querendo, no prazo de
5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da possível intempestividade do recurso.

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me imediatamente conclusos.

Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador José de Ribamar Castro
Relator

1 Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

2
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO ÚNICO: 0807905-40.2018.8.10.0001

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: OLAVO ARAUJO OLIVER CRUZ

APELADO: MARCELO CLÁUDIO BARROS

ADVOGADO: FERNANDO CÉSAR VILHENA MOREIRA LIMA JÚNIOR, OAB/MA Nº 14.169

RELATOR: DES. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, recebo a apelação cível nos efeitos

devolutivo e suspensivo.

Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 28 de Agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0813504-91.2017.8.10.0001 – São Luís
Embargante: Estado do Maranhão
Procurador: Raimundo Soares de Carvalho
Embargados: Arnauld Guedes de Paiva Júnior e outros
Advogados: Arnauld Guedes de Paiva Júnior (OAB/MA 2.723)e outro
Relator: Des. José de Ribamar Castro

DESPACHO
Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e por haver pedido de efeito modificativo,

determino a intimação do embargado para, querendo, manifestarem-se no prazo previsto em lei acerca dos termos e fundamentos dos
Embargos de Declaração em epígrafe.

Após, decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos.

Este despacho servirá de ofício para todos os fins de direito.

Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desembargador José de Ribamar Castro
Relator

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO ÚNICO: 0836957-81.2018.8.10.0001

APELANTE: ELISSANDRO MARIO RIBEIRO E OUTROS

ADVOGADO: LEVERRHIER ALENCAR DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/MA 7.782

APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
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PROCURADOR: OSMAR CAVALCANTE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, recebo a apelação cível nos efeitos

devolutivo e suspensivo.

Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 28 de Agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO ÚNICO: 0849885-98.2017.8.10.0001

APELANTE: ENOQUE DE SOUSA FARIAS E OUTROS

ADVOGADO: WAGNER ANTONIO SOUSA DE ARAÚJO, OAB nº 11.101

APELADO: ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADOR: PAULO FELIPE NUNES DA FONSECA

RELATOR: DES. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, recebo a apelação cível nos efeitos

devolutivo e suspensivo.

Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 28 de Agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

APELAÇÃO CÍVEL NUMERAÇÃO ÚNICA: 0862533-76.2018.8.10.0001

APELANTE: ARACY LOBO PEREIRA DE SOUSA

ADVOGADO: DIOGO UCHOA VIANA MACHADO

APELADO: J C R VIEIRA (KARLOS ROMERO PRODUÇÃO DE EVENTOS) 

ADVOGADO: JOÃO DE ARAÚJO BRAGA NETO, OAB/MA 11.546

RELATOR: DES. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, recebo a apelação cível no efeito

devolutivo, nos termos do artigo 1012, §1º, V, CPC.

Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 26 de Agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

APELAÇÃO CÍVEL NUMERAÇÃO ÚNICA: 0862637-68.2018.8.10.0001

APELANTE: LUIZ CELSO FERNANDES

ADVOGADO: GABRIEL PINHEIRO CORRÊA COSTA, OAB/MA Nº 9.805

APELADO: ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADOR: LUCIANA CARDOSO MAIA

RELATOR: DES. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, recebo a apelação cível no efeito

devolutivo, nos termos do artigo 1012, §1º, V, CPC.

Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
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Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 26 de Agosto de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

Sexta Câmara Cível

ACÓRDÃO Nº 255587/2019
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
SESSÃO DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018.
AUTOS: APELAÇÃO - 0807270-73.2017.8.10.0040
APELANTE:BANCO DO BRASIL SA
Advogado: RAFAEL SGANZERLA DURAND - MA10348-A
APELADO: RAIMUNDO NONATO SANTOS XAVIER
Advogados: EMANUEL SODRE TOSTE - MA8730-A, YVES CEZAR BORIN RODOVALHO - MA11175-A
RELATOR: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 6ª CÂMARA CÍVEL
ACÓRDÃO Nº _____________________.
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS DE CARÊNCIA -
CLÁUSULA LÍCITA – PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS, COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO
MORAL IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA.
I – O Banco do Brasil logrou provar a regularidade da cláusula contratual de cobrança de “juros de carência”,
inviabilizando, assim, os pleitos de devolução dos valores questionados, em dobro, bem como o referente à indenização
por dano moral.
II – Recurso provido. Unanimidade.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0807270-73.2017.10.0040 PJe, em que figuram como partes os
retro mencionados, acordam os Senhores Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão,
UNANIMEMENTE, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento, além da Relatora, os Senhores Desembargadores Luiz Gonzaga de Almeida Filho e José Jorge
Figueiredo dos Anjos.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Carlos Jorge Avelar Silva.
São Luís/MA, 27 de setembro de 2018.
Desª. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz
R E L A T O R A

ACÓRDÃO Nº 255588/2019

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2019
EMB. DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 019697.2019
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0002365-44.2015.8.10.0035
EMBARGANTE: BANCO BONSUCESSO S.A
ADVOGADO: CAMILA FRAZÃO AROSO MENDES
EMBARGADO:ALAN JORGE SANTOS SOARES
ADVOGADO: MAYKON VEIGA VIEIRA DOS SANTOS (OAB/MA 10.885)
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA Almeida Filho
ACÓRDÃO Nº ___________/________
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
NESTE TRIBUNAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I - Embargos de Declaração que visam rediscutir provas e posicionamentos - mero inconformismo com o posicionamento adotado por este relator.
II - Se a decisão recorrida restou clara e suficientemente precisa quanto às questões agitadas pelas partes, nenhuma contradição, omissão ou obscuridade existe
em sua fundamentação, remanescendo o inconformismo da parte vencida pela decisão que foi contrária aos seus interesses.
III - Não cabem embargos de declaração para fim de modificação de decisão, reexame de provas ou insatisfação da parte com relação ao veredito.
IV - Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob o n.º 019697.2018-COROATÁ/MA, em que figuram como Recorrentes e
Recorrido os acima enunciados, "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, CONHECEU E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho - como presidente da sessão -, Anildes De Jesus Bernardes Chaves
Cruz, Nelma Celeste Sousa Silva Sarney Costa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Lize de Maria Brandão de Sá.
São Luís, 22 de agosto de 2019.
Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
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Relator

ACÓRDÃO Nº 255589/2019

SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 000526/2019 - (Numeração Única 0020973-03.2012.8.10.0001)
AGRAVANTE: Maria Celeste dos Santos Souza
ADVOGADO:Diogo Duailibe Furtado(OAB MA9147)
AGRAVADO:BV Financeira S/A
ADVOGADO: Celso Marcon(OAB MA8104) e Wilson Sales Belchior (OAB MA 11099-A)
RELATOR:Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
ACÓRDÃO Nº__________
E M E N T A
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS BANCÁRIAS.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MP 2170-36.
CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Dos autos, verifico que o Apelado juntou a cópia do instrumento contratual (fls.62/65), sendo, portanto, improvável que a prova pericial requerida apresentasse
ou demonstrasse outros dados que não os destacados no contrato, revelando-se desnecessária. Consoante a jurisprudência consolidada no âmbito deste E.
Tribunal de Justiça, nas ações de revisão contratual, o que importa é a análise de eventual abusividade ou ilegalidade das cláusulas contratuais. Para tanto,
basta a análise literal dos termos do contrato.
II. Quanto à cobrança de tarifas administrativas, já houve manifestação da Corte Superior, a qual firmou entendimento pela legitimidade, só devendo ser afastada
se houver demonstração da abusividade. In casu, não assiste razão ao Apelante, porque não há um mínimo de indício de prova de que tenha havido contratação
fraudulenta ou viciada, haja vista a alegação genérica de abusividade nos encargos financeiros não ser suficiente para infirmar o pacto outrora celebrado entre as
partes.
III. O STF posicionou-se, recentemente, acerca do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que trata da admissibilidade da
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, no RE nº 592377, em sede de repercussão geral, no sentido de afastar a sua tão alegada
inconstitucionalidade.
IV. Agravoconhecidoe não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos doAGRAVO INTERNONº 000526/2019, em que figura como AgravanteMaria Celeste dos Santos Souza, acordamos
Senhores Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, "A Sexta Câmara Cível, por votação unânime, conheceu e
negouprovimento ao recurso, nos termos do voto do desembargador relator."
Participaram do julgamento os DesembargadoresNelma Celeste Souza Sarney Costa, Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz e Luiz Gonzaga Almeida Filho,
como presidenteda sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. Lize de Maria Brandão de Sá.
São Luís, 29de agostode 2019
Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255590/2019

SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019
APELAÇÃO CÍVEL N.º 035126/2018 (NUMERAÇÃO ÚNICA 0001116-53.2009.8.10.0040)
APELANTE: Banco Finasa S/A
ADVOGADOS: Gilberto Borges da Silva (OAB PR 58647), Pio Carlos Freira Junior (OAB PR 50945) e Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB MA 8784-A)
APELADO: Keilla de Oliveira
ADVOGADO: Alessandro Luis Rodrigues Gomes (OAB MA 10737)
RELATOR: Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
ACÓRDÃO Nº_______
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO.
ANULAÇÃO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
I. Com efeito verifica-seque o juiz singular, ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, em virtude de supostoabandono de causa, não observou o correto
trâmite processual. Isso porque já havia sido prolatada sentença nos autos (fls.55/61), tendo, inclusive, transitado livremente em julgado conforme certidão à
fl.69.
II. Assim, uma vez publicada a sentença, incide o princípio da inalterabilidade da decisão judicial, constituindo erro procedimental a alteração fora dos casos
previstos em lei.
III. Desta feita, verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, em afronta ao disposto no artigo 494 do CPC, impõe-se a cassação da segunda
sentença, proferida quando já esgotada a jurisdição do juiz, julgando-se prejudicado o recurso interposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 035126/2018, em que figura como Apelante o Banco Finasa S/A, acordamos Senhores
Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, "por votação unânime e de acordo com o parecer ministerial,
conheceu e julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do desembargador relator."
Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, presidente da sessão, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costae Anildes de
Jesus Bernardes Chaves Cruz.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. Lize de Maria Brandão de Sá.
Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255591/2019
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO MARANHÃO
SEXTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019
EMB. DE DECLARAÇÃO Nº 0068942019NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0365582018
NUMERAÇÃOÚNICA: 00000025-43.2017.8.10.0105
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE PARNARAMA
PROCURADOR: SHAYMON EMANOEL RODRIGUES DE MOURA SOUSA (OAB/MA 17896)
EMBARGADO: WANDERSON LUZ DA COSTA
ADVOGADO: RONALDO PINHEIRO DE MOURA (OAB/PI 3861)
ACÓRDÃO Nº___________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO AUSENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
I. Os embargos de declaração têm rígidos contornos processuais, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no Código de Processo Civil,
sendo oponíveis nos casos de sentença ou acórdão obscuros, omissos ou contraditórios, portanto, inviável sua oposição para rediscussão das matérias já
apreciadas.
II. Não há nenhumelemento do julgado recorrido a ser sanado através dos presentes aclaratórios, o Embargante apenas traz a rediscussão da matéria,
demonstrando um mero inconformismo com o posicionamento adotado por este Relator, vez que contrário aos seus anseios.
III. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos doEMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º0068942019-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0365582018, em que figuramcomo
Embargantesos acima citados, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, "A Sexta
Câmara Cível, por votação unânime, conheceu e rejeitou os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador relator".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, como presidente da sessão, Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz
e NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. Lize de Maria Brandão de Sá.
São Luís, 29de Agostode 2019.
Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255592/2019

SESSÃO DE 29DEAGOSTODE 2019
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0141662019- SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0000230-64.2016.8.10.0119
APELANTE: VALDIRENE NASCIMENTO MELO
ADVOGADO: RICARDO AUGUSTO DUARTE DOVERA (OAB/MA 6656-A), SAMARA CARVALHO SOUZA DIAS (OAB/MA 5582)
APELADO: MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE
ADVOGADO: MAILSON LUIZ HOLANDA DE MORAIS (OAB/MA 13.863)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
ACÓRDÃONº ___________/________
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTADORA.SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Oadicional de insalubridade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível apenas quando o ente federativo possui regulamentação
específica prevendo o adicional, o que não acontece no caso em tela.
II. Assim, como o próprio juízo de base confirmou, inexiste lei municipalespecífica prevendo a percepção, pelos servidores municipaisdo adicional de
insalubridade, tornando-se incabível o seu pagamento.
III. Recurso conhecido e nãoprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVELsob o n.º 0141662019- SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, em que figuram como Recorrentes e
Recorrido os acima enunciados, "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME E EM DESACORDO COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
CONHECEU E NEGOUPROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO - como presidente da sessão -, ANILDES DE JESUS
BERNARDES CHAVES CRUZ e NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. LIZE DE MARIA BRANDÃO DE SÁ.
São Luís, 29 de AGOSTOde 2019.
Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255593/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO MARANHÃO
SEXTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019
EMB. DE DECLARAÇÃO Nº 0069032019NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0364522018
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0000041-94.2017.8.10.0105
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE PARNARAMA
PROCURADOR: SHAYMON EMANOEL RODRIGUES DE MOURA SOUSA (OAB/MA 17896)
EMBARGADO: AMILTON CARDOSO DA SILVA JUNIOR, JOSÉ MANOEL COSTA E SILVA
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ADVOGADO: RONALDO PINHEIRO DE MOURA (OAB/PI 3861)
ACÓRDÃO Nº_________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO AUSENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
I. Os embargos de declaração têm rígidos contornos processuais, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no Código de Processo Civil,
sendo oponíveis nos casos de sentença ou acórdão obscuros, omissos ou contraditórios, portanto, inviável sua oposição para rediscussão das matérias já
apreciadas.
II. Não há nenhumelemento do julgado recorrido a ser sanado através dos presentes aclaratórios, o Embargante apenas traz a rediscussão da matéria,
demonstrando um mero inconformismo com o posicionamento adotado por este Relator, vez que contrário aos seus anseios.
III. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos doEMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º0069032019-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0364522018, em que figuramcomo
Embargantesos acima citados, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, "A Sexta
Câmara Cível, por votação unânime, conheceu e rejeitou os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador relator".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, como presidente da sessão, Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz
e NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. Lize de Maria Brandão de Sá.
São Luís,29de Agostode 2019.
Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255594/2019

SESSÃO DE 29DE AGOSTODE 2019
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0140752019- SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0000175-16.8.10.0119
APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU
ADVOGADO: RICARDO AUGUSTO DUARTE DOVERA (OAB/MA 6656-A), SAMARA CARVALHO SOUZA DIAS (OAB/MA 5582)
APELADO: MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE
ADVOGADO: MAILSON LUIZ HOLANDA DE MORAIS (OAB/MA 13.863)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
ACÓRDÃONº ___________/________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTADORA.SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Oadicional de insalubridade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível apenas quando o ente federativo possui regulamentação
específica prevendo o adicional, o que não acontece no caso em tela.
II. Assim, como o próprio juízo de base confirmou, inexiste lei municipalespecífica prevendo a percepção, pelos servidores municipaisdo adicional de
insalubridade, tornando-se incabível o seu pagamento.
III. Recurso conhecido e nãoprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVELsob o n.º 0140752019- SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, em que figuram como Recorrentes e
Recorrido os acima enunciados, "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME E EM DESACORDO COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
CONHECEU E NEGOUPROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO - como presidente da sessão -, ANILDES DE JESUS
BERNARDES CHAVES CRUZ e NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. LIZE DE MARIA BRANDÃO DE SÁ.
São Luís, 29 de AGOSTOde 2019.
Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255595/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO MARANHÃO
SEXTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019
EMB. DE DECLARAÇÃO Nº 0068922019 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0370732018
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0000041-94.2017.8.10.0105
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE PARNARAMA
PROCURADOR: SHAYMON EMANOEL RODRIGUES DE MOURA SOUSA (OAB/MA 17896)
EMBARGADA: MARIA DAS DORES MADEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO: RONALDO PINHEIRO DE MOURA (OAB/PI 3861)
ACÓRDÃO Nº___________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO AUSENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
I. Os embargos de declaração têm rígidos contornos processuais, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no Código de Processo Civil,
sendo oponíveis nos casos de sentença ou acórdão obscuros, omissos ou contraditórios, portanto, inviável sua oposição para rediscussão das matérias já
apreciadas.
II. Não há nenhumelemento do julgado recorrido a ser sanado através dos presentes aclaratórios, o Embargante apenas traz a rediscussão da matéria,
demonstrando um mero inconformismo com o posicionamento adotado por este Relator, vez que contrário aos seus anseios.
III. Embargos rejeitados.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos doEMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º0068922019-APELAÇÃO CÍVEL Nº 0370732018, em que figuramcomo
Embargantesos acima citados, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, "A Sexta
Câmara Cível, por votação unânime, conheceu e rejeitou os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador relator".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, como presidente da sessão, Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz
e NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. Lize de Maria Brandão de Sá.
São Luís, 29de Agostode 2019.
Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255597/2019

SESSÃO DE 29DE AGOSTO DE 2019
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0078392019- SANTO JOÃO DOS PATOS/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0000130-54.2017.8.10.0126
APELANTE: MARIA FRANCISCA DA COSTA SÁ
ADVOGADO: DANIEL PASSOS DE BRITO (OAB/MA 14111)
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
ADVOGADO: GULLIT VINÍCIUS SILVA BARROS (OAB/ 14814)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
ACÓRDÃONº ___________/________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTADORA.SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Oadicional de insalubridade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível apenas quando o ente federativo possui regulamentação
específica prevendo o adicional, o que não acontece no caso em tela.
II. Assim, como o próprio juízo de base confirmou, inexiste lei municipalespecífica prevendo a percepção, pelos servidores municipaisdo adicional de
insalubridade, tornando-se incabível o seu pagamento.
III. Recurso conhecido e nãoprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVELsob o n.º 0078392019- SANTO JOÃO DOS PATOS/MA, em que figuram como Recorrentes e
Recorrido os acima enunciados, "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME E EM DESACORDO COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
CONHECEU E NEGOUPROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO - como presidente da sessão -, ANILDES DE JESUS
BERNARDES CHAVES CRUZ e NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. LIZE DE MARIA BRANDÃO DE SÁ.
São Luís, 29 de AGOSTOde 2019.
Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255598/2019

SESSÃO DO DIA 29DE AGOSTODE 2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0248322019 na APELAÇÃO 0351452018
(Numeração Única 00013508-78.206.8.10.0040)
EMBARGANTE: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO: ServioTulio de Barcelos (OAB/AC 4275), Jose Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/MA 14501-A)
EMBARGADO: WiltonJose Barbosa de Araujo
ADVOGADO:Yves Cezar Borin Rodovalho (OAB/MA 11175)
RELATOR: Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
ACÓRDÃO Nº ________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.VÍCIO AUSENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
I. Os embargos de declaração têm rígidos contornos processuais, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no Código de Processo Civil,
sendo oponíveis nos casos de sentença ou acórdão obscuros, omissos ou contraditórios, portanto, inviável sua oposição para rediscussão das matérias já
apreciadas.
II. Não há nenhumelemento da decisãoa ser sanadaatravés dos presentes aclaratórios, o Embargante apenas traz a rediscussão da matéria, demonstrando um
mero inconformismo com o posicionamento adotado por este Relator, vez que contrário aos seus anseios.
III. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos doEMBARGOS DE DECLARAÇÃONº 0248322019, em que figura como Embargante BB Seguro Auto/Brasil Veículos
Seguros S.A., ACORDAM os Senhores Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,"A Sexta Câmara Cível, por
votação unânime, conheceu e rejeitou os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador relator".
Participaram do julgamento os Desembargadores NelmaCeleste Souza Silva Sarney Costa, Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz e Luiz Gonzaga Almeida
Filho, como presidente da sessão.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. Lize de Maria Brandão Sá.
São Luís, 29de agostode 2019
Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
Relator
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ACÓRDÃO Nº 255604/2019

SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019
APELAÇÃO Nº. 035901/2018 - COMARCA DE BARRA DO CORDA
PROCESSO Nº. 1579-92.2013.8.10.0027
APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA
PROCURADOR: RAFAEL ELMER DOS SANTOS PUÇA
APELADA: MARIA ELZA SOUSA MARQUES
ADVOGADA: GISELLE DE CASTRO LIMA PESSOA (OAB/MA 10138)
RELATOR:DesembargadorLUIZ GONZAGA AlmeidaFilho
ACÓRDÃO Nº: _________________/2019
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INERENTE AO ENTE MUNICIPAL. DESCONTO DE ISS. INDEVIDO. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - O recurso se firma na legalidade da cobrança com amparo na Lei Complemente nº. 116/2003. Todavia, o ente municipal possui Código Tributário próprio,
criado através da Lei Municipal nº. 08/2002 de 16 de dezembro de 2002, disponível no portal da transparência do ente municipal, ora Apelante.
II- Através da simples leitura dos dispositivos do Código Tributário Municipal, torna-se cristalino que in casuresta indevido o desconto efetuado no contracheque
da Autora/Apelada, uma vez que esta última não atua como empresa ou profissional autônoma, na verdade, como bem destacado pelo magistrado a quo, a
atuação dos servidores públicos é atribuída à pessoa jurídica para a qual trabalha.
III - No mais, estabelece a norma em epígrafe a vedação do lançamento do imposto sobre serviços relacionados com os serviços prestados pelopróprio Município
(art. 72, inciso I da Lei municipal nº. 08/2002).
III- Apelação conhecida e não provida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível distribuídasob o nº 035901/2018 (Proc. 1579-92.2013.8.10.0027),em que figuram como Apelante e
Apelado os acima enunciados, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão nos seguintes
termos: "A SextaCâmara Cível, por votação unânime e de acordo com o parecer ministerial, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do
Desembargador Relator".
Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho -como presidente, Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz e José Jorge
Figueiredo dos Anjos.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. Lize de Maria Brandão de Sá.
São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.
Desembargador LUIZGONZAGA Almeida Filho
R e l a t o r

ACÓRDÃO Nº 255605/2019

SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019
AGRAVO DE INTERNO Nº 0071302019- Imperatriz- MA
APELAÇÃO N° 0030372019
PROCESSO N° 0000531-13.2014.8.10.0044
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA
PROCURADOR: FELIPE ALVES MOREIRA (OAB/MA 12.156)
AGRAVADA: ROSILENE DA CONCEIÇÃO FEITOSA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: JULIANO JOSÉ SOUSA DOS ANJOS
RELATOR: Des. Luiz GonzagaAlmeida Filho
ACÓRDÃO Nº _________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DO MARANHÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VEDAÇÃO. SÚMULA N. 421 DO STJ E REsp 1199715/RJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, INCISO V, ALÍNEAS "A" E "B", DO CPC.
I. Aprerrogativa constante do art. 932, inciso V, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Civil, permite ao relator decidir monocraticamente o recurso, na medida
em que já há jurisprudência firme nos Tribunais Superiores acerca dos temas trazidos ao segundo grau.
II. É vedada a condenação do Estado do Maranhão aopagamento dehonorários advocatícios àDefensoria Pública estadual, órgão pertencente ao mesmo ente
federativo. Precedentes (Súmula n. 421 do STJ e REsp 1199715/RJ).
III. Agravo conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO N.º 0071302019na Apelação nº. 0030372019em que figuram como Agravante e Agravadaos
acima enunciados, ACORDAM os Senhores Desembargadores "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, CONHECEU E NEGOUPROVIMENTO
AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR"
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costae Anildes de Jesus Bernardes
Chaves Cruz.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dra. Lize de Maria Brandão de Sá.
São Luís, 29de AGOSTOde 2019.
Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
R E L A T O R

ACÓRDÃO Nº 255606/2019

SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019
APELAÇÃO CÍVELNº 042845/2018(Número do Processo: 0000257-58.2011.8.10.0075)
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APELANTE: Município de Bequimão/MA
ADVOGADO:Raimundo Nonato Ribeiro Neto(OAB MA 4921)
APELADA: Maria de Lurde Costa França
ADVOGADO:Eduardo Oliveira Pereira(OAB MA 9201)
RELATOR:Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
ACÓRDÃO Nº _______
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO. SALÁRIOS ATRASADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO
MUNICÍPIO.
I. AApeladaé servidora pública municipal e ocupa cargo na Secretaria de Administração, conforme Termo de Posse à fl.12. Ajuizou a referida ação objetivando
receber verbas não pagas, refente ao salário do mês de dezembro de 2008, 1/3 de férias e 13º salário, também do ano de 2008.
II. No caso em exame, restou devidamente comprovado que a Apelada é servidora efetiva do Município Apelante, confirmando o fato constitutivo de seu direito,
com base no art. 373, I do CPC de 2015. Caberia ao Município requerido comprovar a existência de fato apto a extinguir, modificar ou impedir o direito da parte
Autora, apresentando documentos hábeis a demonstrar que efetuou o pagamento da verba pleiteada, o que não verifico nos autos.
III. Sendo assim, não tendo a municipalidade juntado nenhuma prova capaz de refutar a pretensão da Apelada, nos termos do que dispõe o art. 373, II do
CPC/2015, e sendo este o responsável por todas as informações funcionais de seus servidores, claro fica a necessidade de manutenção da decisão combatida.
IV. Apelação Cível conhecida e nãoprovida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 042845/2018(Processo nº 0000257-58.2011.8.10.0075), em que figura como Apelante o
Município de Bequimão- MA, acordamos Senhores Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, "por votação
unânime e de acordo com o parecer ministerial, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do desembargador relator".
Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, presidente da sessão, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costae Anildes de
Jesus Bernardes Chaves Cruz.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. Lize de Maria Brandão de Sá.
São Luís, 29de agostode 2019
Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255608/2019

SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 096582019 (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0098822018 - SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
PROCESSO N°: 0002023-31.2013.8.10.0123
EMBARGANTE: BANCO DO BRADESCO S/A
ADVOGADO (AS): WILSON SALES BELCHIOR(OAB/MA 11099)
EMBARGADO: RAIMUNDA GOMES DE FREITAS
ADVOGADOS: FRANCIVALDO P DA SILVA PITANGA (OAB/MA 7158)
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
ACÓRDÃO Nº_____________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO AUSENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS.
I. Não há nenhumelemento do julgado recorrido a ser sanado através dos presentes aclaratórios, aEmbargante apenas traz a rediscussão da matéria,
demonstrando um mero inconformismo com o posicionamento adotado por este Relator, vez que contrário aos seus anseios.
II. Impossibilidade em sede de embargos de declaração tratar de matéria exaustivamente discutida com vistas a tratar de forma isolada possível erro de
julgamento
III. Embargos conhecidos e rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, sob o Nº 0096582019,em que figuram como Embargante e Embargado os acima
enunciados, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão nos seguintes termos: "A
SextaCâmara Cível, por votação unânime, conheceu e rejeitouos embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator".
Votaram os Senhores Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz e NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY
COSTA.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDrª. Lize de Maria Brandão de Sá Costa.
São Luís (MA), 29 de Agosto de 2019.
Desembargador LUIZGONZAGA Almeida Filho
R e l a t o r

ACÓRDÃO Nº 255612/2019

SESSÃO DO DIA 29DE AGOSTODE 2019
AGRAVO INTERNO 014956/2019NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 012195/2018- COMARCA DE IMPERATRIZ
PROCESSO REFERÊNCIA Nº. 0002751-47.2015.8.10.0044
AGRAVANTE:MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
PROCURADORA:SARA MEDEIROS VIEIRA SILVA
AGRAVADA:MOZARINA MONTEIRO DE OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO:JULIANO JOSÉ SOUSA DOS ANJOS
RELATOR:Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho.
ACÓRDÃO: _________________/2019
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. RECONHECIDO O
DIREITO A VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quanto a questão dos honorários
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de sucumbência é seguro afirmar que a Defensoria Pública faz jus, na qualidade de instituição, a executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua
atuação em juízo, salvo quando atua contra a pessoa jurídica da qual é parte integrante. 2. Por outro lado, quando a atuação da Defensoria Pública se dá contra
ente federativo diverso, tal como na espécie, o direito ao recebimento dos honorários é consagrado, conforme orientação do STJ. 3. Agravo conhecido e não
provido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO N.º 014956/2019na Apelação nº. 012195/2018em que figuram como Agravante e Agravadaos
acima enunciados, ACORDAM os Senhores Desembargadores "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR"
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos e Anildes de Jesus Bernardes Chaves
Cruz.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça Dra. Lize de Maria Brandão de Sá Costa.
São Luís, 29de agosto de 2019.
DesembargadorLUIZ GONZAGA Almeida Filho
Re l a t o r

ACÓRDÃO Nº 255619/2019

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2019
Apelação Cível n. 0293342018 - VITORINO FREIRE/MA
Processo: nº 0001404-85.2016.8.10.0062
Apelante: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado (s): TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ (OAB/MA 8.654-A)
Apelado: ALIOMAR SILVA
Advogado: OLINDA MARIA SANTOS BARBOSA (OAB/MA 14606)
Relator: Des. LUIZ GONZAGA Almeida Filho
ACORDÃO N.º________
EMENTA
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL NÃO VERIFICADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Não restou configurado aocorrência do dano Moral, uma vez que a empresa já havia procedido com o refaturamento do período objeto da presente ação. Não é
todo e qualquer ato praticado pela parte contrária que é capaz de gerar danos morais, porque estes vão além de situações que geram inquietações, dissabores.
É preciso que o ato seja realmente apto a lesar a honra, a constranger, a tirar a paz, o que não ocorre no caso dos autos. Portanto, indevido o dano moral.
II.Apelação conhecida eprovida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos deAPELAÇÃO CÍVEL N.º 0293342018, em que figuram como Apelante e Apelado os acima enunciados, ACORDAM os
Senhores Desembargadores "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS
TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR."
Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho (relator), como presidente,Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz e Nelma
Celeste Souza Silva Sarney Costa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lize de Maria Brandão de Sá.
São Luís, 29de agostode 2019.
DesembargadorLUIZ GONZAGAAlmeida Filho
R E L A T O R

ACÓRDÃO Nº 255622/2019

SESSÃO DO DIA 28DE AGOSTODE 2019
APELAÇÃO CÍVEL: 0040812019 - REFERÊNCIAÚNICA N.º 0004091-86.2012.8.10.0058-1ª VARA CÍVEL - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA.
APELANTE: MAURÍCIO RIBEIRO VILAR
ADVOGADO (AS): DIOGO DUAILIBE FURTADO (OAB/MA 9.147)
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO (AS): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB/MA 17.592)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONALC/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES.DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO A
JUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I- O cerne da questão diz respeito à possibilidade do Apeladojuntar aos autos, para a análise da querela, o contrato firmado entre as partes, com a consequente
inversão do ônus da prova.
II- Sendo o contratode utilidade essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, a ausência de juntada do documento macula o andamento do
feito.Sem considerar, também,o Princípio da Boa-fé Objetiva, que impinge às partes contratantes, à época,o dever de informação e, por conseguinte, o de exigir
a documentação que contenha as obrigações pactuadas entre as partes.
III - O não atendimento àdeterminação de emenda para juntada de documento essencial implica oindeferimento da inicial
IV - Apelação conhecida e nãoprovida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos daApelaçãon.º 0040812019, em que figuram como Apelante e Apeladoos acima enunciados, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão nos seguintes termos: "A Sexta Câmara Cível, por votação unânime,
conheceu e negou provimentoao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator".
Votaram os Senhores Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, como presidente, Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz eJosé Jorge Figueiredo dos
Anjos.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lize de maria Brandão de Sá.
São Luís (MA), 28de agostode 2019.
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Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
R E L A T O R

ACÓRDÃO Nº 255623/2019

SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 025121/2019 (Numeração Única 0007999-26.2015.8.10.0001)
AGRAVANTES: Ady de Oliveira Soares e outros.
ADVOGADO:Carlos Thadeu Diniz Oliveira (OAB MA 11507) e Luiz Henrique Falcão Teixeira (OAB MA 3827)
AGRAVADO: Estado do Maranhão
PROCURADOR DO ESTADO: Osmar Cavalcante Oliveira
RELATOR:Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
ACÓRDÃO Nº ________
E M E N T A
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICOESTADUAL. PODER EXECUTIVO. PROFESSOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO
DA CARREIRA. ABSORÇÃO DO ÍNDICE DA URV. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. A matéria em questão já foi amplamente debatida neste Egrégio Tribunal de Justiça, que possui entendimento sedimentado de que os servidores públicos do
Poder Executivo têm direito à diferença salarial decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em URV, cujo valor deve ser apurado, mediante liquidação
de sentença.
II. Contudo, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrentes de reestruturação da carreira dos servidores, de
modo que seja incorporado as perdas da URV. Precedentes do STF e TJMA.
III. Considerando que a primeira reestruturação ocorreu através da Lei nº 6.110, de 15.08.1994, forçoso reconhecer a referida data como termo final de incidência
do percentual decorrente da conversão da URV.In casu, observo que a ação somente foi proposta em 02.03.2015, ou seja, após a data final do prazo
prescricional de 05 (cinco) anos, não havendo mais que se falar em pagamento de valores pretéritos.
IV. Assim sendo, impõe-se a reforma da sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da ação, tendo em vista que a pretensão inicial encontra-se
fulminada pela prescrição quinquenal.
V. Agravo Interno conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos doAGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVELNº 025121/2019 (Numeração Única 0007999-26.2015.8.10.0001), em
que figuramcomo AgravantesAdy de Oliveira Soares e outros, acordamos Senhores Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, "por votação unânime, conheceu e negouprovimento ao recurso, nos termos do voto do desembargador relator."
Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, presidente da sessão, Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz e Nelma Celeste
Souza Silva Sarney Costa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. Lize de Maria Brandão de Sá.
São Luís, 29de agostode 2019
Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255625/2019

SESSÃO DO DIA 29DE AGOSTODE 2019
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 010084/2019 (Numeração Única 0001007-94.2017.8.10.0028)
SUSCITANTE: Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Buriticupu/MA
SUSCITADO: Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Buriticupu/MA
RELATOR: Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
ACÓRDÃO Nº _______
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROVIMENTO Nº 14/2017-CGJ/MA. APLICÁVEL AOS PROCESSOS AJUIZADOS ANTERIORMENTE À
INSTALAÇÃO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE BURITICUPU. CONFLITO NEGATIVO IMPROCEDENTE.
I. A matéria tratada nos autos refere-se sobre a competência para o julgamento dos feitos distribuídos antes da vigência do Provimento CGJ nº 14/2017 que
dispõe sobre a criação da Segunda Vara da Comarca de Buriticupu/MA e redistribuição dos feitos.
II. In casu, em razão da criação de nova Vara na Comarca de Buriticupu regulamentada pelo Provimento CGJ nº 14/2017 (Publicado em 08/06/2017)que também
normatizou a redistribuição dos feitos da então Vara Única, verifico que o processo sob análise foi distribuído em data anteriorà publicação da norma, qual seja,
23/05/2017.
III. Ométodo de distribuição igualitária dos processos por sorteio através do Sistema Themis PG teve seu início após a publicação do citado Provimento e
consequente instalação da Segunda Vara naquela Comarca, onde ficou estabelecido que o acervo processual já existente na Vara Única, fosse dividido em
pares e ímpares, onde os de numerações ímpares deveriam ser redistribuídos à 2ª Vara.
IV. Desse modo, não resta dúvida de que a competência para processar e julgar a lide é do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu, pelo critério determinado
no Provimento CGJ nº 14/2017, tendo em vista que o feito tem numeração ímpar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIANº 010084/2019(Processo nº 0001007-94.2017.8.10.0028), em que figura como
SuscitanteJuízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Buriticupu/MA, acordamos Senhores Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, "por votação unânime e em desacordo com o parecer do ministério público, julgou pela improcedência do conflito suscitado, nos
termos do voto do desembargador relator."
Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, presidente da sessão, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costae Anildes de
Jesus Bernardes Chaves Cruz.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. Lize de Maria Brandão de Sá Costa.
São Luís, 29de agostode 2019
Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
Relator
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ACÓRDÃO Nº 255630/2019

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2019
Apelação Cível n. 0291512018 - São José de Ribamar
Processo: nº 003650-03.2015.8.10.0058
Apelante: MARIA RAIMUNDA COSTA MONTEIRO
Advogados: ANDRÉ DE SOUSA MENDES (OAB/MA 13.858), CASSIA REGINA SERRA ALVES (OAB/MA 9.746), VALMIRA DAS MERCES RIBEIRO (OAB/MA
14.006)
Apelado: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado: SÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA JÚNIOR (OAB/MA 5.227) DAYANA DE CARVALHO NOGUEIRA (OAB/MA 6.620), RENATA FERNANDES
CUTRIM (OAB/MA 13.517)
Relator: Des. Luiz gonzaga ALMEIDA FILHO
ACORDÃO N.º________
EMENTA
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE liminar. COBRANÇA EXCESSIVA. NÃO VERIFICADA. AUMENTO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES.
I. OCDC, adota como técnica para facilitar a defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova. Contudo não ocorrerá automaticamente, devendo o juiz analisar
caso a caso e aplicará quando, a seu critério, for verossímil a alegação ou hipossuficiente (art. 6º, VIII do CDC).
II.In casu, verifico que a parte autora, ora apelante, não apresentou nenhuma alegação ou prova capaz de indicar indícios do direito pleiteado. Não se constata
qualquer evento apto que possa autorizar entendimento de que houve aumento abrupto, drástico, exagerado e imotivado do consumo de energia elétrica
atribuído à unidade consumidora da autora. Pelo contrário, considerando o contexto probatório existente, os valores apresentados mostram-se razoáveis à
espécie, não havendo nada de consistente que possa lastrear entendimento em sentido contrário.
III.Apelação conhecida eNão Provida. Sentença Mantida
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos deAPELAÇÃO CÍVEL N.º 0291512018, em que figuram como Apelante e Apelado os acima enunciados, ACORDAM os
Senhores Desembargadores "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, CONHECEU E NEGOUPROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS
DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR."
Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho (relator), como presidente,Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz e Nelma
Celeste Souza Silva Sarney Costa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lize de Maria Brandão de Sá.
São Luís, 29de agostode 2019.
DesembargadorLUIZ GONZAGAAlmeida Filho
R E L A T O R

ACÓRDÃO Nº 255632/2019

SESSÃO DO DIA 29DE AGOSTODE 2019
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 007659/2019 (Numeração Única 0001083-21.2017.8.10.0028)
SUSCITANTE: Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Buriticupu/MA
SUSCITADO: Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Buriticupu/MA
RELATOR: Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
ACÓRDÃO Nº _______
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROVIMENTO Nº 14/2017-CGJ/MA. APLICÁVEL AOS PROCESSOS AJUIZADOS ANTERIORMENTE À
INSTALAÇÃO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE BURITICUPU. CONFLITO NEGATIVO IMPROCEDENTE.
I. A matéria tratada nos autos refere-se sobre a competência para o julgamento dos feitos distribuídos antes da vigência do Provimento CGJ nº 14/2017 que
dispõe sobre a criação da Segunda Vara da Comarca de Buriticupu/MA e redistribuição dos feitos.
II. In casu, em razão da criação de nova Vara na Comarca de Buriticupu regulamentada pelo Provimento CGJ nº 14/2017 (Publicado em 08/06/2017)que também
normatizou a redistribuição dos feitos da então Vara Única, verifico que o processo sob análise foi distribuído em data anteriorà publicação da norma, qual seja,
23/05/2017.
III. Ométodo de distribuição igualitária dos processos por sorteio através do Sistema Themis PG teve seu início após a publicação do citado Provimento e
consequente instalação da Segunda Vara naquela Comarca, onde ficou estabelecido que o acervo processual já existente na Vara Única, fosse dividido em
pares e ímpares, onde os de numerações ímpares deveriam ser redistribuídos à 2ª Vara.
IV. Desse modo, não resta dúvida de que a competência para processar e julgar a lide é do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu, pelo critério determinado
no Provimento CGJ nº 14/2017, tendo em vista que o feito tem numeração ímpar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIANº 007659/2019(Processo nº 0001083-21.2017.8.10.0028), em que figura como
SuscitanteJuízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Buriticupu/MA, acordamos Senhores Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, "por votação unânime e em desacordo com o parecer do ministério público, julgou pela improcedência do conflito suscitado, nos
termos do voto do desembargador relator."
Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, presidente da sessão, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costae Anildes de
Jesus Bernardes Chaves Cruz.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. Lize de Maria Brandão de Sá Costa.
São Luís, 29de agostode 2019
Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255635/2019
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SESSÃO DO DIA 29DE AGOSTODE 2019
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 007616/2019 (Numeração Única 0001061-60.2017.8.10.0028)
SUSCITANTE: Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Buriticupu/MA
SUSCITADO: Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Buriticupu/MA
RELATOR: Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
ACÓRDÃO Nº _______
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROVIMENTO Nº 14/2017-CGJ/MA. APLICÁVEL AOS PROCESSOS AJUIZADOS ANTERIORMENTE À
INSTALAÇÃO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE BURITICUPU. CONFLITO NEGATIVO IMPROCEDENTE.
I. A matéria tratada nos autos refere-se sobre a competência para o julgamento dos feitos distribuídos antes da vigência do Provimento CGJ nº 14/2017 que
dispõe sobre a criação da Segunda Vara da Comarca de Buriticupu/MA e redistribuição dos feitos.
II. In casu, em razão da criação de nova Vara na Comarca de Buriticupu regulamentada pelo Provimento CGJ nº 14/2017 (Publicado em 08/06/2017)que também
normatizou a redistribuição dos feitos da então Vara Única, verifico que o processo sob análise foi distribuído em data anteriorà publicação da norma, qual seja,
23/05/2017.
III. Ométodo de distribuição igualitária dos processos por sorteio através do Sistema Themis PG teve seu início após a publicação do citado Provimento e
consequente instalação da Segunda Vara naquela Comarca, onde ficou estabelecido que o acervo processual já existente na Vara Única, fosse dividido em
pares e ímpares, onde os de numerações ímpares deveriam ser redistribuídos à 2ª Vara.
IV. Desse modo, não resta dúvida de que a competência para processar e julgar a lide é do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu, pelo critério determinado
no Provimento CGJ nº 14/2017, tendo em vista que o feito tem numeração ímpar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIANº 007616/2019(Processo nº 0001061-60.2017.8.10.0028), em que figura como
SuscitanteJuízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Buriticupu/MA, acordamos Senhores Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, "por votação unânime e em desacordo com o parecer do ministério público, julgou pela improcedência do conflito suscitado, nos
termos do voto do desembargador relator."
Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, presidente da sessão, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costae Anildes de
Jesus Bernardes Chaves Cruz.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. Lize de Maria Brandão de Sá Costa.
São Luís, 29de agostode 2019
Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255637/2019

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2019
EMB. DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 014046.2019
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0007226-49.2013.8.10.0001
EMBARGANTE: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO: LUCAS ALVES DE MORAIS FERREIRA
EMBARGADO:MUNICÍPIO DE GRAJAÚ
ADVOGADO: JOÃO ULISSES DE BRITO AZÊDO
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA Almeida Filho
ACÓRDÃO Nº ___________/________
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ICMS PARA MUNICÍPIOS. VINTE E CINCO POR CENTO DO PRODUTO DA
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PERTENCEM AOS MUNICÍPIOS. ART. 158, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. PLENA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 42 DAS REPERCUSSÕES GERAIS DO
PRETÓRIO EXCELSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 572.762.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE TRIBUNAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
MERAMENTE PROTELATÓRIOS. CONTRADIÇÃO; OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I - Embargos de Declaração que visam rediscutir provas e posicionamentos - mero inconformismo com o posicionamento adotado por este relator.
II - Se a decisão recorrida restou clara e suficientemente precisa quanto às questões agitadas pelas partes, nenhuma contradição, omissão ou obscuridade existe
em sua fundamentação, remanescendo o inconformismo da parte vencida pela decisão que foi contrária aos seus interesses.
III - Não cabem embargos de declaração para fim de modificação de decisão, reexame de provas ou insatisfação da parte com relação ao veredito.
IV - Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob o n.º 014046.2019-SÃO LUÍS/MA, em que figuram como Recorrentes e
Recorrido os acima enunciados, "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, CONHECEU E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho - como presidente da sessão -, Anildes De Jesus Bernardes Chaves
Cruz, Nelma Celeste Sousa Silva Sarney Costa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Lize de Maria Brandão de Sá.
São Luís, 29 de agosto de 2019.
Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255638/2019

SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0140442019 - São Luis-Ma
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0040416-32.2015.8.10.0001
APELANTE: DPVAT - BRADESCO AUTO/RE CIA. SEGUROS S/A
ADVOGADO: ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB/MA 11.735-A
APELADO: N C C P representado por PAULA CUTRIM PINTO
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ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO FIGUEIREDO FERREIRA JÚNIOR (OAB/MA 7.718), THAIANE F. DA SILVA COSTA FIGUEIREDO (OAB/MA 10.264)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
ACÓRDÃONº ___________
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO
DA VÍTIMA. VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA DA QUALIDADE DE ÚNICO HERDEIRO. PRESENTE DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS.RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I- No caso em baila, a ocorrência de que o de cujus tinha outros herdeiros é fato incontroverso na demanda, considerando as provas nos autos colacionadas pela
parte autora/apelada que comprova nitidamente a existência de um único herdeiro. Portanto, não se desincumbindo, o apelante/réu do ônus que lhe competia,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - o que não foi feito no caso em baila. Sendo justa e jurídica sua condenação
no percentual de 100%, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
II - Ademais, é possível comprovar a relação parental descrita entre o autor e a vítima mediante documentos acostados aos autos, não havendo o que se falar
que há outros herdeiros. Logo, a certidão de casamento que o apelante faz referência, de (fl.14), pertence a representante do autor/apelado, sua avó, a Sra.
Paula Cutrim Pinto, que possui guarda definitiva da criança (fl. 103).
III - Apelação Cível conhecida e não provida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL sob o n.º 0140442019-1ª Vara Cível do Termo Judiciário, Comarca da Ilha de São Luis-Ma, em
que figuram como Recorrentes e Recorrido os acima enunciados, "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME E DE ACORDO COM O PARECER
MINISTERIAL, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho - como Presidente da Sessão- Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz
e Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª Lize de Maria Brandão de Sá Costa.
São Luís, 29 de agosto de 2019.
Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255639/2019

SESSÃO DE 29DE AGOSTO DE 2019
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0078372019- SANTO JOÃO DOS PATOS/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0000124-47.2017.8.10.0126
APELANTE: DORALICE DE FREITAS NOLETO
ADVOGADO: DANIEL PASSOS DE BRITO (OAB/MA 14111)
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
ADVOGADO: GULLIT VINÍCIUS SILVA BARROS (OAB/ 14814)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
ACÓRDÃONº ___________/________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTADORA.SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Oadicional de insalubridade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível apenas quando o ente federativo possui regulamentação
específica prevendo o adicional, o que não acontece no caso em tela.
II. Assim, como o próprio juízo de base confirmou, inexiste lei municipalespecífica prevendo a percepção, pelos servidores municipaisdo adicional de
insalubridade, tornando-se incabível o seu pagamento.
III. Recurso conhecido e nãoprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVELsob o n.º 0078372019- SANTO JOÃO DOS PATOS/MA, em que figuram como Recorrentes e
Recorrido os acima enunciados, "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME E EM DESACORDO COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
CONHECEU E NEGOUPROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO - como presidente da sessão -, ANILDES DE JESUS
BERNARDES CHAVES CRUZ e NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. LIZE DE MARIA BRANDÃO DE SÁ.
São Luís, 29 de AGOSTOde 2019.
Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255640/2019

SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0173022019- 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas - MA
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
APELADO: JOSÉ ANAILSON SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO:FRANCISCO MARCELO MOREIRA LIMA SILVA (OAB/MA 10.431)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
ACÓRDÃO: _______________
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. DISCUSSÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONDENAÇÃO NO EQUIVALENTE A 70% DO VALOR MÁXIMO DESCRITO NA LEI 6.194.SENTENÇA MANTIDA.
I- Em análise da lesão sofrida, que se encaixa na tabela como perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores", "Perda anatômica e/ou
funcional completa de um dos membros inferiores", corresponde a 70% (setenta por cento) do valor total indenizável, resultando na quantia de R$ 9.450,00 (nove
mil quatrocentos e cinquenta reais). (R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00).
II - Sentença proferida no exato valor devido ao requerente, de acordo com Laudo Médico e documentos juntados aos autos do processo.
III - Apelação Cível conhecida e não provida.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL sob o n.º 0173022019- Colinas/MA, em que figuram como Recorrentes e Recorrido os acima
enunciados, "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO
DESEMBARGADOR RELATOR".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho, Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz - como presidente da sessão
- e Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª. Lize de Maria Brandão de Sá Costa.
São Luís, 29 de agosto de 2019
Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
Relator

ACÓRDÃO Nº 255641/2019

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2019
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0211682018 - RAPOSA/MA
PROCESSO Nº 0000386-12.2012.8.10.0113
APELANTE: José Ribeiro de Sousa
ADVOGADO: Manoel Antonio Xavier- OAB/MA 4.444
APELADO: Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
ADVOGADO: Dino Figueiredo &amp; Lauande Advocacia- OAB/MA 131
RELATOR: Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
ACORDÃO N.º________
EMENTA
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. LAUDO PERICIAL
INDICANDO QUE O CONSUMO FATURADO ESTAVA ACIMA DO VALOR ESTIMADO DE CONSUMO. suspensão de energia elétrica. ÔNUS DA PROVA
INVERTIDO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Olaudo pericial judicial indica que "levando em conta os dados colhidos (carga instalada e os hábitos de consumo declarados pelo autor), o consumo registrado
é incompatível com a carga instalada. Concluindoque a média do consumo faturado, está acima do valor estimado de consumo calculado no trabalho da perícia.
II.Aempresa apelante não se desincumbiu do ônus de provar que não houve falha na prestação do serviço. Pois ainda que a parte requerente não tenha
apresentado provas absolutas de que o faturamento do seu consumo de energia não era condizente com seu consumo, apresentou indícios de veracidade das
suas alegações, como também, o próprio laudo pericial, solicitado pela empresa requerida, indicou que o consumo cobrado não era condizente o que
efetivamente era usado. Dessa forma, era responsabilidade da empresa apresentar prova de que o valor cobrado era legítimo e não o fez
III.Verificado afalha na prestação de serviço oferecido pela concessionária é devido a indenização pelosdanosmoraissofridos, por não se tratar situação de mero
aborrecimento causadoaparte, uma vez que esta teve seu fornecimento de energia suspenso, em razão de culpa exclusiva da parte requerida. Danos Morais
arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (trêsmil reais)
IV.Apelação conhecida eprovida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos deAPELAÇÃO CÍVEL N.º 0211682018, em que figuram como Apelante e Apelado os acima enunciados, ACORDAM os
Senhores Desembargadores "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO
VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR."
Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Gonzaga Almeida Filho (relator), como presidente,Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz e Nelma
Celeste Souza Silva Sarney Costa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lize de Maria Brandão de Sá.
São Luís, 29de agostode 2019.
DesembargadorLUIZ GONZAGAAlmeida Filho
R E L A T O R

SEXTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL: 004338/2019 (1ª Vara Cível da Comarca de Coroatá)
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0001502-88.2015.8.10.0035
APELANTE: FORTUNATA NEVES DE CARVALHO
ADVOGADA:LORENA CAVALCANTI CABRAL(OAB/PI2751)
APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTOS
RELATOR:DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
DECISÃO
Tendo em vista a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 53.983/2016, em Sessão do Pleno ocorrida em 26 de julho de 2017, bem
como a decisão que suspendeu todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado do Maranhão, em primeiro e segundo grau, além
dos juizados especiais, afetados pelos temas propostos, divulgada no Diário da Justiça Eletrônico, Edição nº 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e
publicado em 10/08/2017, determino o sobrestamento do processamento da presente apelação, até o julgamento definitivo do mérito do mencionado IRDR.
Assim, devolvam-se os autos à Coordenadoria da Sexta Câmara Cível para que seja providenciado o sobrestamento do feito.
CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 27de agostode 2019
Publique-se. Cumpra-se.
DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
RELATOR

SEXTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º006091/2018- SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA:0000355-88.2014.8.10.0123
1° APELANTE: RAIMUNDA NONATA DE SOUSA SILVA
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ADVOGADO: LUCAS OLIVEIRA DE ALENCAR (OAB MA 12045)
2°APELANTE:BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR (OAB MA 11099-A)
1º APELADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR (OAB MA 11099-A)
2°APELADA: RAIMUNDA NONATA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: LUCAS OLIVEIRA DE ALENCAR (OAB MA 12045)
RELATOR:Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULOC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. IRDR N.º 3043/TJMA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA
PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA E EFETIVA INFORMAÇÃO AO APOSENTADO. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONCEDIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM15% (QUINZE POR CENTO). JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. ARTIGO 932, IV e V, DO CPC. SÚMULA N.° 568 DO STJ.POSSIBILIDADE. ART. 565 do RITJ/MA. 1º RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
2º RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO.
I. Conforme o ofício circular n.º 02/2018 do gabinete do Eminente Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, este Tribunal, em sessão do Pleno no dia
22/08/2018, por maioria dos votos, julgou o IRDR N.º 3043/2017, fixando tese jurídica a ser aplicada em todos os processos em curso referentes à matéria.
II. O
CDC em seu artigo 6º, VIII, prevê a inversão na distribuição do ônus da prova em favor do consumidor, quando, evidente em determinados casos, este não
possuir acesso a outros dados ou registros que o fornecedor detenha, face ao monopólio de informações pertencentes ao mesmo.
III.
"É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de cartão magnético do INSS e através da
conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na contratação de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos
os limites de gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do BACEN, desde que o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição
financeira."(IRDR N.º 3043/2017 - TJ/MA).
IV. Não há nos autos a comprovação da informação prévia e expressa da tarifa bancária efetivamente cobrada, qual seja, de sua espécie e valor, a não ser o
indicado no"Quadro de Tarifas" e sua divulgação, de forma genérica, como se vê à fl. 62, no verso da ficha proposta/cartão de assinatura, item 2, letra c.
V. Pontualmente à espécie, ante a ausência de esclarecimentoprévioe efetivoao aposentado
é medida que se impõe a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos danos
causados.
VI. Pode o Relator efetuar o julgamento de forma monocrática, vez que o Código vigente lhe estabeleceu a faculdade de dar ou negar provimento ao recurso
quando presentes as hipóteses descritas no artigo 932, incisos IV e V, tendo em vista a contrariedade do apelo ou da decisão recorrida a jurisprudência de
Tribunal Superior ou deste Tribunal de Justiça.
VII. 1ª apelação a que sedá provimentoe 2ª apelação a que nega provimento.
DECISÃO
Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por RAIMUNDA NONATA DE SOUSA SILVA(1ºapelante)e BANCO BRADESCO S/A(2° apelante) contra sentença
de fls. 56/63proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de São Domingos do Maranhão, Dr. Clênio Lima Corrêaque, nos
autos da Ação Declaratória de Contrato Nulo c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais(355-88.2014.8.10.0123)ajuizada pelaprimeiraapelante,
julgou parcialmente procedente a demanda a fim de condenar o banco a fazer a conversão da conta da autora para a modalidade conta benefício isenta de
cobranças de tarifas bancárias, no prazo de 10 (dez) dias, bem como antecipou os efeitos da tutela sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).
Custas pela parte autora, restando suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.
A1ºapelante (Raimunda Nonata de Sousa Silva)sustenta, em suma, em suas razões de fls. 92/106, que sua conta junto ao apelado era destinada tão somente ao
recebimento dos valores de sua aposentadoria, mas que nunca teria recebido o valor integral, pois o banco transformou unilateralmente a conta benefício em
conta corrente normal, com o objetivo de impor suas tarifas.
Aduz ainda, que as tarifas cobradas são abusivas e que por se tratar de idosa e analfabeta deveria ter mais informações sobre os serviços prestados pelo banco,
sendo que jamais optaria por conta corrente se soubesse das tarifas impostas.
Diz mais, que diante da alteração contratual unilateral, faz jusa repetição do indébito dos valores descontados indevidamente, bem como do recebimento de
indenização por danos morais.
Pugna pela reforma da sentença, para que o banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, assim como a devolver os valores
descontados indevidamente, com a inversão do ônus da sucumbência. Requer o benefício da gratuidade da justiça.
O 2º apelante (Banco Bradesco S.A), às fls. 104/127, alega a capacidade dos contratantes, sendo pleno e válido o negócio jurídico realizado entre as partes, ante
a autonomia da vontade e da boa fé, bem como a efetiva realização das operações bancárias e a legalidade das cobranças, decorrente do exercício regular de
um direito.
Aduz a ausência de comprovação do dano moral, requerendo a condenação por litigância de má-fé e a minoração dos honorários advocatícios.
Por fim, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral em todos os termos.
Contrarrazões da 1º apelado, às fls. 134/151.
Sem contrarrazões da 2° apelada.
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de fls.158/161se manifestou pela declinação da apreciação do mérito do recurso, opinando pela devolução dos autos
ao Relator.
Eis o relatório. Passa-se à decisão.
Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o presente apelo merece ser conhecido, bem como efetuarei o julgamento de
forma monocrática, uma vez que o Código vigente estabeleceu a faculdade de o relator dar ou negar provimento ao recurso quando presentes as hipóteses
descritas no artigo 932, incisos IV e V, tendo em vista a contrariedade do apelo ou da decisão recorrida a jurisprudência de Tribunal Superior ou deste Tribunal
de Justiça.
No mesmo sentido, eis a Súmula n.° 568 do STJ, in verbis:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.(Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Sedimentada a necessidade de apreciação monocrática do vertente apelo, passo à sua análise.
Ab initio, ratifico a concessão dos benefícios da justiça gratuita a1ªapelante pelo Juízo de base.
No caso em apreço, a questão posta nos autos diz respeito à possibilidade de cobrança de tarifas bancárias em conta para recebimento de benefício
previdenciário, quando vinculada a conta corrente.
Cabe ressaltar que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em sessão do Pleno no dia 22/08/2018, por maioria dos votos, julgou o IRDR nº 3043/2017,
fixando tese jurídica a ser aplicada em todos os processos em curso referentes à matéria.
Nesse diapasão, se extrai condicionada relação de consumo, com todos os seus elementos característicos e, como tal, deve ser apreciada à luz das regras
consumeristas da Lei nº 8.078/90, consoante o enunciado da Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras".
Por conseguinte, faz-se mister registrar que o CDC em seu artigo 6º, VIII, prevê a inversão na distribuição do ônus da prova em favor do consumidor, quando,
evidente em determinados casos, este não possuir acesso a outros dados ou registros que o fornecedor detenha, face ao monopólio de informações
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pertencentes ao mesmo.
Nesse sentido, vejamos o que reza a norma suscitada:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I- Omissis;
[...]
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Sobre a matéria, confira-se o aresto desta Corte, in verbis:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA.
DANOS MORAIS. VALOR DO QAUNTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. I - Da análise dos autos, entendo que a sentença atacada, foi
prolatada de acordo com as disposições legais aplicada ao caso concreto, não merecendo nenhum reparo, uma vez que segundo a regra de direito processual,
ao autor cabe provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É o que proclama o art.
333, incisos I e II, do Código de Processo Civil &quot;o ônus da prova incumbe a quem alega&quot;. Todavia, em se tratando de relação de consumo, regida
pelo Código de Defesa do Consumidor, como a do presente caso, o ônus da prova pode ser investido em favor do consumidor que é parte mais vulnerável na
relação.II - Neste contexto, é ônus do Apelante, a prova de que o fato não ocorre, não lhe assiste razão alguma ao sustentar que inexiste prova do fato
constitutivo do direito pleiteado, quando ele é que deveria ter produzido prova em contrário. III - Desse modo, demonstrado o evento danoso, qual seja, falha na
prestação do serviço, bem como, a responsabilidade do Apelante no referido evento, o dano moral fica evidenciado, sem a necessidade de qualquer outra prova
para a sua ocorrência, prevalecendo o entendimento de que basta a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ofensor para que surja o
dever de indenizar, condições essas, satisfatoriamente comprovadas. IV - Apelação conhecida e improvida. (TJ-MA - APL: 0405062014 MA
0039452-10.2013.8.10.0001, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/04/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
28/04/2015). Original sem destaques.
Dito isto, trago à baila a tese jurídica formada por esta Corte no julgamento do IRDR n.º 3.043/2018, in litteris:
"É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de cartão magnético do INSS e através da
conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na contratação de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos
os limites de gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do BACEN, desde que o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira."
Original sem destaques.
Por sua vez, constato que há verossimilhança e coerência nas alegações insertas na peça inaugural, pois restou demonstrada a existência de descontos em
conta para recebimento de benefício previdenciário da parte autora, como se vê à fl. 17/18, referentes a a Tarifa Cesta B. Expresso.
Ademais, inexiste no processo a comprovação da informação prévia e expressa das tarifas bancárias efetivamente cobradas, ou seja, espécie e valor.
De mais a mais, o banco ora 1º apelado, não se desincumbiu do ônus da inversão da prova determinado pelo próprio magistrado sentenciante, quanto ao
período dos descontos realizados, bem como quanto à legitimidade da parcela consignada.
No caso exposto, falecem o bom senso e a praticidade a inobservância do direito inserto no art. 6º, III, do CDC a saber: ainformação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem;[?].
Destarte, pontualmente à espécie, ante a ausência de esclarecimento prévio e efetivo ao aposentado é medida que se impõe a devolução em dobro dos valores
cobrados indevidamente, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.
Sendo assim, os descontos indevidos das tarifas bancárias gera dano moral in re ipsa, independente de comprovação do prejuízo.
A propósito, confiram-se os arestos deste Tribunal de Justiça, sobre o tema:
AUTOS: APELAÇÃO CÍVEL - 0800139-84.2017.8.10.0060 APELANTE: BANCO BRADESCO SA, JOSE ALVES DOS SANTOS Advogado do(a) APELANTE:
JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI2338-A Advogado do(a) APELANTE: ATHUS SPINDOLLO DE OLIVEIRA PEREIRA - MA11410-A APELADO:
JOSE ALVES DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA Advogado do(a) APELADO: ATHUS SPINDOLLO DE OLIVEIRA PEREIRA - MA11410-A Advogado do(a)
APELADO: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI2338-A RELATOR: Gabinete Des. Marcelino Chaves Everton ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO:4ª
Câmara Cível EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE TARIFAS EM
CONTA CORRENTE ABERTA PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. TESE
FIRMADA IRDR/TJMA Nº 3.043/2017. I - O Plenário deste Tribunal decidiu, nos autos do Incidente de Demandas Repetitivas n.º 3.043/2017 que somente é
possível a cobrança de tarifas bancárias na hipótese aventada no aludido incidente na contratação de pacote remunerado de serviços de conta de depósito com
pacote essencial, ou quando excedidos os limites de gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do BACEN, "desde que o aposentado seja prévia e efetivamente
informado pela instituição financeira". II - Por consequência, diante da ausência de contratação dos serviços que o ocasionaram os descontos das tarifas
questionadas e a decorrente declaração de inexistência do contrato a eles relativos, cabendo à instituição financeira a devolução dos valores já descontados dos
proventos em dobro, em relação àquelas tarifas e o dano moral decorrente. III - No caso dos autos, consigno que, sob o ângulo compensatório e punitivo, o valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado, uma vez que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso em apreço. IV -
1º Apelo conhecido e desprovido, 2º apelo conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao 1º recurso e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao 2º apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 28 de maio de 2019. Desembargador Marcelino Chaves Everton Relator
E M E N T A CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONVERSÃO DE CONTA BENEFÍCIO EM CONTA DEPÓSITO. IRDR 3043/2017. JULGAMENTO DEFINITIVO E
FIXAÇÃO DE TESE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO.HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETROS. ART. 85,2º, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. PROVIMENTO. I -
O Pleno desta Egrégia Corte julgou o IRDR 3043/2017, fixando definitivamente a seguinte tese jurídica: É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o
recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de cartão magnético do INSS e através da conta de depósito com pacote essencial, sendo
possível a cobrança de tarifas bancárias na contratação de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos os limites de gratuidade previstos na Res.
3.919/2010 do BACEN, desde que o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira; II - o dano moral não exige prova, a lesão é in
re ipsa, bastando, tão-somente, a demonstração do ilícito, detentor de potencialidade lesiva; III - há que se arbitrar o valor, a título de compensação por danos
morais, em consonância com os critérios de razoabilidade e prudência que regem mensurações dessa natureza; IV - o valor a ser fixado a título de honorários
advocatícios há que observar os parâmetros dispostos nas alíneas do §2º do art. 85 do CPC, atentando-se para os limites percentuais ali previstos, razão pela
qual, afigurando-se desproporcional a quantia estipulada, deve ser majorada para valor equitativo; V - apelação cível provida. (ApCiv 0135742018, Rel.
Desembargador(a) CLEONES CARVALHO CUNHA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/05/2019, DJe 09/05/2019)
À LUZ DO EXPENDIDO, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, CONHEÇO DE AMBOS OS APELOS, DANDOPROVIMENTO AO 1º E
NEGANDOPROVIMENTO AO 2ºa fim de reformara r. sentençapara condenar o banco 1º apelado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamentea
partir da cobrança indevidaaté a data do arbitramento do decisum ora vergastado e, ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, da
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária nos termos da Súmula 362 do
STJ, bem como das custas e honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre a condenação, consoante os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.
PUBLIQUE-SE e, uma vez certificado o trânsito em julgado - o que a Sra. Coordenadora certificará - devolvam-se os autos à Comarca de origem, dando-se
baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 27 de junho de 2019.
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DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
RELATOR

SEXTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 06933/2019 (Comarca de Colinas)
NUMERAÇÃO ÚNICA 0000119-47.2016.8.10.0033
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogados: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/MA 14009-A) e José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/MA 14501-A)
APELADO: DOMINGOS SOARES GOMES
Advogados: Tiago Araujo Rego (OAB/MA 13122), e Wandesson Rodrigues dos Santos (OAB/MA 13561)
RELATOR:DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM CONTA
CORRENTE DE PARCELA CONSIGNADA. DUPLICIDADE. COMPROVAÇÃO.QUANTUMINDENIZATÓRIO MANTIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
ARTIGO 932, IV, DO CPC. SÚMULA N.° 568 DO STJ.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO.
I. Trata-sedesimples cobrança em duplicidade de parcelas resultantes do contrato deempréstimo efetivamente reconhecido pelas partes, cuja análise não incorre
nas causas de suspensão do IRDR n.º 53983/2016 deste Tribunal de Justiça.
II. A instituição financeira, na condição de fornecedor, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se os riscos intrínsecos às
suas atividades, quais sejam, pela formalização de contratose pela garantia das cobranças efetuadas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza
objetiva, independenteda perquirição da culpa, uma vez que se satisfaz tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos
experimentados pela vítima e o nexo de causalidade que os enlaça.
III. Da análise das circunstâncias e do que se verifica no conjunto probatório, restamplausíveisos descontos na conta corrente do apelado a caracterizar a
duplicidade da cobrança e, por isso, não há como negar a configuração dos danos morais por ele sofridos.
IV. Em sintonia com o entendimento do STJ e desta Corte, em hipóteses semelhantes, tenho por escorreito o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), inclusive por se tratar de idoso, aposentado e de parcos conhecimentos.
V. Pode o Relator efetuar o julgamento de forma monocrática, vez que o Código vigente lhe estabeleceu a faculdade de negar ou dar provimento ao recurso
quando presentes as hipóteses descritas no artigo 932, incisos IV e V, tendo em vista a contrariedade do apelo ou da decisão recorrida a jurisprudência de
Tribunal Superior ou deste Tribunal de Justiça.
VI. Apelaçãoa que se nega provimento.
DECISÃO
Trata-se de APELAÇÃOCÍVELinterposta porBANCO DO BRASIL S.A.contra sentençade fls. 139/150prolatada peloMM. Juizde Direito da Comarca de Colinas,
Dr. Silvio Alves Nascimento,que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada(Processo nº
0000119-47.2016.8.10.0033)ajuizada contra si por DOMINGOS SOARES GOMES,julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, extinguindo o
processo, com resolução do mérito,a fim de declararnulo o valor de R$ 2.500,47 (dois mil quinhentos reais e quarenta e sete centavos) e conceder a tutela
específica determinando que o requerido cesse os descontos das parcelas na conta correntedo autor, bem como, a título de danos morais, condenar ao
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidade juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do CC)e correção monetária
pelo INPC desde o arbitramento, além das custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Em apurada síntese, nas razões às fls. 156/167,o apelante aduziu a ausência de conduta ilícita ante a legalidade dos procedimentos por ele adotados e de
caracterização da responsabilidade civil, bem como a necessária observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade do quantumindenizatório
concedido a evitar o locupletamento ilícito de uma parte e o empobrecimento sem justa causa da outra.
Ao final, sustentou sobre a inversão do ônus da prova não somente sob a ótica da legislação consumerista e requestou pelo conhecimento e provimento
aorecurso a fim de reformar in totum a sentença ora vergastada,julgando-se improcedentes os pedidos da exordial, bem como para condenar o recorrido ao
pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.
Nas contrarrazõesapresentadas às fls. 179/188o apelado pugnou pelo desprovimento ao apelo interposto e pela majoração dos honorários advocatícios.
Em parecer defls. 194/197, a Procuradoria Geral de Justiçamanifestou-se pelo conhecimento e desprovimento ao recurso para que a sentença atacada seja
mantida incólume.
Eis o relatório. Passa-se à decisão.
Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o presente apelo merece ser conhecido, bem como efetuarei o julgamento de
forma monocrática, vez que o Código vigente estabeleceu a faculdade de o relator negar ou dar provimento ao recurso quando presentes as hipóteses descritas
no artigo 932, incisos IV e V, tendo em vista a contrariedade do apelo ou da decisão recorrida a jurisprudência de Tribunal Superior ou deste Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido, trago à baila a Súmula n.° 568 do STJ, in verbis:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.(Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Sedimentada a necessidade de apreciação monocrática do vertente apelo, passo à sua análise.
Em seu bojo, a questão posta nos presentes autos diz respeito à reparação por danos morais e da razoabilidade do quantum fixado, ante a falha na prestação de
serviços bancários, qual seja, a cobrança em duplicidade de parcela consignada via empréstimo.
Prima facie,trata-sedesimples cobrança em duplicidade de parcelas resultantes do contrato deempréstimo efetivamente reconhecido pelas partes, cuja análise
não incorre nas causas de suspensão do IRDR n.º 53983/2016 deste Tribunal de Justiça.
Por sua vez, ressalto que a instituição financeira, na condição de fornecedor, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se
os riscos intrínsecos às suas atividades, quais sejam, pela formalização de contratose pela garantia das cobranças efetuadas, tanto mais porque sua
responsabilidade é de natureza objetiva, independenteda perquirição da culpa, uma vez que se satisfaz tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos
serviços que fornece, os danos experimentados pela vítima e o nexo de causalidade que os enlaça.
Aliás, resta explícita a lei Civil, sobre a questão, em seus arts. 186 e 927, a seguir transcritos:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Nesse sentido, confira-se oaresto do STJ, seguinte:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
CONSUMIDOR, ART. 14, § 3º, DO CDC. CULPA TERCEIRO. AFASTAMENTO. RISCO INTRÍNSECO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O fortuito
interno, assim entendido como o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a
responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua atividade, ligando-se aos riscos do empreendimento.3. O reconhecimento de culpa de terceiro, na
hipótese, exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos
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EDcl no AREsp: 1257856 RS 2018/0046705-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 21/09/2018). Original sem destaques.
Em ato contínuo, passo à análise do quantum indenizatório, noqual deve se estabelecer critériosobjetivospara o seu arbitramento, conforme seja de pequena,
média ou grande a intensidade do dano em questão, com base na regra de experiência fundada no senso comum, sendo consideradas ainda, as condições
econômicas e sociais das partes, buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, punir o causador do fato, a fim de
que tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a sua reincidência.
Pontualmente, da análise das circunstâncias e do que se verifica no conjunto probatório, restamplausíveisos descontos na conta corrente do apelado a
caracterizar a duplicidade da cobrança e, por isso, não há como negar a configuração dos danos morais por ele sofridos.
Na mesma linha de raciocínio, eis o entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça, consoante os arestos a seguir colacionados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE
SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DA CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento deste
Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente
nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente
caso, em que a referida compensação pelos danos sofridos pelo recorrente foi fixada em R$ 7.240,00 (sete mil e duzentos e quarenta reais). 2. Desse modo,
uma vez que o valor estabelecido a título de reparação por danos morais não se apresenta irrisório ou exagerado, à luz dos critérios adotados por esta Corte, é
inviável a sua revisão em sede de recurso especial.3. [?] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no AREsp: 771052 RS 2015/0215855-6,
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2015). Original sem destaques.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. VALOR EXCESSIVO DA INDENIZAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PADRÃO
JURISPRUDENCIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A fixação da indenização por danos morais
baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando
irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).Precedentes. 2. Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp 690.532/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe
03/02/2016). Original sem destaques.
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. FALHA. DESCONTO EM DUPLICIDADE. TAXAS ADMINISTRATIVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDÉBITO.
DANO MORAL. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor da Súmula nº. 479 do STJ: &quot;as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias&quot;. 2. Evidenciado o dever de o apelante indenizar os
prejuízos sofridos pelo apelado, eis que presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais seja: a) conduta ilícita (desconto em duplicidade e cobrança
indevida); b) culpa ou dolo do agente (inobservância do dever de cuidado); c) a existência de dano (abalo moral); e d) o nexo de causalidade entre os dois
primeiros. 3. O valor da indenização deve guardar coerência com as circunstâncias do caso concreto, analisando-se a falha do serviço, o grau de culpa do réu,
a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e a reprovabilidade da conduta, resultando no pagamento devido aos abalos morais sofridos pelo
Autor. 4. A indenização por danos morais e materiais deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais, in casu, impõe-se a
manutenção da indenização imposta na sentença.5. Apelo conhecido e improvido. (ApCiv 0260792016, Rel. Desembargador(a) JAMIL DE MIRANDA GEDEON
NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/08/2016, DJe 31/08/2016). Original sem destaques.
Destarte, em sintonia com o entendimento do STJ e desta Corte, em hipóteses semelhantes, tenho por escorreito o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), inclusive por se tratar de idoso, aposentado e de parcos conhecimentos.
À LUZ DO EXPENDIDO, nos moldes do art. 932, IV, do CPC, CONHEÇO E NEGOPROVIMENTO À PRESENTE APELAÇÃO a fim deMANTER a sentença de
fls. 139/150tal como prolatada.
PUBLIQUE-SE e, uma vez certificado o trânsito em julgado - o que a Sra. Coordenadora certificará - devolvam-se os autos à Comarca de origem, dando-se
baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 27 de agosto de 2019.
DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

EXTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVELNº 015090/2018 - GOVERNADOR NUNES FREIRE
NUMERAÇÃO ÚNICA:000025-31.2016.8.10.0088
APELANTE: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA(OAB SP119859)
APELADO:JOÃO MOURA LIMA
ADVOGADO:FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO (OAB/MA7637-A)
RELATOR:DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. IRDR N.º 3043/TJMA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA PARA
RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA E EFETIVA INFORMAÇÃO AO APOSENTADO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 932, IV, DO CPC. SÚMULA N.° 568 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. O presente caso versa sobre cobrança de tarifas bancárias de manutenção e outros encargos em conta criada peloapeladocom a finalidade de recebimento de
benefício previdenciário.
II. Conforme o ofício circular n.º 02/2018 do gabinete do Eminente Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, este Tribunal, em sessão do Pleno no dia
22/08/2018, por maioria dos votos, julgou o IRDR N.º 3043/2017, fixando tese jurídica a ser aplicada em todos os processos em curso referentes à matéria.
III. O
CDC em seu artigo 6º, VIII, prevê a inversão na distribuição do ônus da prova em favor do consumidor, quando, evidente em determinados casos, este não
possuir acesso a outros dados ou registros que o fornecedor detenha, face ao monopólio de informações pertencentes ao mesmo.
IV. "É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de cartão magnético do INSS e através
da conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na contratação de pacote remunerado de serviços ou quando
excedidos os limites de gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do BACEN, desde que o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição
financeira."(IRDR N.º 3043/2017- TJ/MA).
V. Ante a ausência de esclarecimento prévioe efetivoao aposentado é medida que se impõe a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem
como a condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados.
VI. O dano moral não exige prova, a lesão é in re ipsa, bastando, tão-somente, a demonstração do ilícito, detentor de potencialidade lesiva.
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VII. Apelação a que se NEGAPROVIMENTO.
DECISÃO
Trata-sede APELAÇÃOCÍVELinterposta por BANCO BRADESCO S/Acontra sentença de fls. 53/55prolatada peloJuizde Direito da Comarca de Governador
Nunes Freireque, nos autos da Ação de Nulidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por João Moura Lima em
desfavor de Banco Bradesco S/A, julgou nos seguintes termos:
"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inaugural, a fim de, dessa forma, em primeiro lugar, DECLARAR nulos os descontos
realizados pelo RÉU na conta conta benefício do Requerente, e, concomitantemente, para CONDENAR o banco a pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) a título de indenização civil por danos morais.
Condeno o suplicante também no pagamento de repetição de indébito, o que, com base nas provas carreadas aos autos (fls. 23), totaliza a quantia de R$ 44,10
(quarenta e quatro reais e dez centavos).
Outrossim, fixo honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a serem pagos pelo Requerido.
Tanto a devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas (e as que vierem a ser cobradas) quanto o valor arbitrado a título de danos morais
deverão ser corrigidos monetariamente e ter juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento da sentença (súmula 362 do STJ)."
Em apurada síntese, nas razões de apelaçãoàs fls.61/82, oapelanteaduz que o autor, ora apelado,fazia uso de conta corrente normal e não conta salário, não
havendo que se falar em desconhecimento dos serviços utilizados.
Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente, mantendo o contrato nos
termos originariamente pactuados.
Contrarrazões às fls. 103/105.
Em parecer de fls. 123/125 frente e verso, a Procuradoria Geral de Justiçamanifestou-sepelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida a
decisão de 1º grau.
Eis o relatório. Passa-se à decisão.
Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o presente apelo merece ser conhecido, bem como efetuarei o julgamento de
forma monocrática, uma vez que o Código vigente estabeleceu a faculdade de o relator dar ou negar provimento ao recurso quando presentes as hipóteses
descritas no artigo 932, incisos IV e V, tendo em vista a contrariedade do apelo ou da decisão recorrida àjurisprudência de Tribunal Superior ou deste Tribunal de
Justiça.
No mesmo sentido, eis a Súmula n.° 568 do STJ, in verbis:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.(Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Sedimentada a necessidade de apreciação monocrática do vertente apelo, passo à sua análise.
Em seu bojo, a questão posta nos presentes autos diz respeito à possibilidade de cobrança de tarifas bancárias em conta para recebimento de benefício
previdenciário, convertida em corrente sem anuência doapelado.
Compulsando os autos, verifico que oapeladoé aposentado, analfabetoerecebe obenefício previdenciário em uma conta do Banco apelante.
Essa conta fora aberta com o fim exclusivo de recebimento de seubenefício previdenciário, porém oapelado nunca recebeu o valor total, devido descontos de
tarifas bancárias referentes a serviçosprestadosemconta corrente abertasem os devidos esclarecimentos.
De antemão, ressalto que, conforme o ofício circular n.º 02/2018 do gabinete do Eminente Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, este Tribunal, em sessão
do Pleno no dia 22/08/2018, por maioria dos votos, julgou o IRDR N.º 3043/2017, fixando tese jurídica a ser aplicada em todos os processos em curso referentes
à matéria.
Nesse diapasão, se extrai condicionada relação de consumo, com todos os seus elementos característicos e, como tal, deve ser apreciada à luz das regras
consumeristas da Lei nº 8.078/90, consoante o enunciado da Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras".
Por conseguinte, faz-se mister registrar que o CDC em seu artigo 6º, VIII, prevê a inversão na distribuição do ônus da prova em favor do consumidor, quando,
evidente em determinados casos, este não possuir acesso a outros dados ou registros que o fornecedor detenha, face ao monopólio de informações
pertencentes ao mesmo.
Vejamos o que reza a norma suscitada:
Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:
VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"; [...]
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RECONHECIDA. DANOS MORAIS. VALOR DO QAUNTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. I - Da análise dos autos, entendo que a
sentença atacada, foi prolatada de acordo com as disposições legais aplicada ao caso concreto, não merecendo nenhum reparo, uma vez que segundo a regra
de direito processual, ao autor cabe provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É o
que proclama o art. 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil &quot;o ônus da prova incumbe a quem alega&quot;. Todavia, em se tratando de relação
de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, como a do presente caso, o ônus da prova pode ser investido em favor do consumidor que é parte
mais vulnerável na relação.II - Neste contexto, é ônus do Apelante, a prova de que o fato não ocorre, não lhe assiste razão alguma ao sustentar que inexiste
prova do fato constitutivo do direito pleiteado, quando ele é que deveria ter produzido prova em contrário. III - Desse modo, demonstrado o evento danoso, qual
seja, falha na prestação do serviço, bem como, a responsabilidade do Apelante no referido evento, o dano moral fica evidenciado, sem a necessidade de
qualquer outra prova para a sua ocorrência, prevalecendo o entendimento de que basta a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do
ofensor para que surja o dever de indenizar, condições essas, satisfatoriamente comprovadas. IV - Apelação conhecida e improvida. (TJ-MA - APL: 0405062014
MA 0039452-10.2013.8.10.0001, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/04/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 28/04/2015). Original sem destaques.
Dito isto, trago à baila a tese jurídica formada por esta Corte no julgamento do IRDR n.º 3.043/2018, in litteris:
"É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de cartão magnético do INSS e através da
conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na contratação de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos
os limites de gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do BACEN, desde que o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira."
Original sem destaques.
Por sua vez, restademonstradaa existência de desconto indevido em conta para recebimento de benefício previdenciário da parte autora como se vê à fl.23,
porém inexistenos autos nenhum documento capaz de comprovar que oapeladotinha total ciência que sua conta para fins de recebimento previdenciário era na
realidade uma conta corrente com taxas de manutenção.
O apelanteapenas junta, à fl. 37, tabela referente ao pacote de serviços Cesta B. Expresso, não demonstrando a intenção do apelado em adquiri-lo.
Aliás, por se tratar de aposentado, com discernimento limitado, falecem o bom senso e a praticidade a inobservância do direito inserto no art. 6º, III, do CDC a
saber: a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem;[?].
Concordamos com a jurisprudência que enfatiza que o fato do apeladoser analfabeto, por si só, não basta para desconstituir a validade de um negócio jurídico,
desde que, tenha sido feito dentro dos padrões adequados, dando a oportunidade de escolhas após os devidos esclarecimentos, o que não aconteceu no
presente caso.
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Na hipótese, ante a ausência de esclarecimento prévioe efetivoao aposentado é medida que se impõe a devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados, sendo este,in re psa.
Na mesma linha de raciocínio, confiram-se os arestos do deste Tribunal de Justiça, seguintes:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO. CONVERSÃO DE CONTA BENEFÍCIO EM CONTA DEPÓSITO. IRDR 3043/2017. JULGAMENTO DEFINITIVO E FIXAÇÃO DE TESE. DANOS
MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. PARÂMETROS. ART. 85,2º, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. PROVIMENTO. I - O Pleno desta Egrégia Corte
julgou o IRDR 3043/2017, fixando definitivamente a seguinte tese jurídica: É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou
benefícios previdenciários, por meio de cartão magnético do INSS e através da conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas
bancárias na contratação de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos os limites de gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do BACEN, desde que
o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira; II - o dano moral não exige prova, a lesão é in re ipsa, bastando, tão-somente, a
demonstração do ilícito, detentor de potencialidade lesiva; III - há que se arbitrar o valor, a título de compensação por danos morais, em consonância com os
critérios de razoabilidade e prudência que regem mensurações dessa natureza; IV - o valor a ser fixado a título de honorários advocatícios há que observar os
parâmetros dispostos nas alíneas do §2º do art. 85 do CPC, atentando-se para os limites percentuais ali previstos, razão pela qual, afigurando-se
desproporcional a quantia estipulada, deve ser majorada para valor equitativo; V - apelação cível provida. (ApCiv 0135742018, Rel. Desembargador(a)
CLEONES CARVALHO CUNHA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/05/2019, DJe 09/05/2019). Original sem destaques.
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ART. 557, CAPUT, DO CPC. DEMANDA INDENIZATÓRIA. CONTA
DEPÓSITO PARA PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS.
REDUÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO. IDOSO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO PROVIMENTO. I - A instituição financeira, na qualidade
de fornecedora de serviços e produtos, não pode prevalecer-se da fraqueza ou ignorância de consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento e
condição social, para impingir-lhe seus produtos e serviços, sob pena de violar francamente o constante do inciso IV do art. 39 do Código de Defesa do
Consumidor ao qual está submetida; II - impõe-se às instituições financeiras o dever de esclarecer, informar e assessorar seus clientes na contratação de seus
serviços, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e de parcos conhecimentos;III - quando o valor fixado no decisum, a título de compensação por danos
morais causados, está de acordo com os critérios de razoabilidade e prudência que regem mensurações dessa natureza, não se justifica a excepcional
intervenção da Corte Revisora para revê-lo; IV - écabível a repetição do indébito, por restar claro nos autos que houve descontos indevidos no benefício
previdenciário da apelada. Inteligência do parágrafo único do art. 42 do CDC; V - agravo regimental não provido. (TJ-MA - AGR: 0014932016 MA
0001098-14.2014.8.10.0054, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
23/02/2016). Original sem destaques.
In casu,resta indubitavelmente comprovada a responsabilidade da instituição financeira, ora apelante,antea falta de informação anterior e efetiva ao consumidor
sobre os aludidos descontos.
Logo, nãomerece reforma a sentença de 1º grau, a fim de que seja mantida a condenação da apelada ao pagamento de dano moral no valor de R$ 2.000,00
(doismil reais) cumprindo satisfatoriamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidadee a restituição em dobro dos descontos realizados.
Quanto ao pedido acercados honorários advocatícios, é certo que estes devem tomar por base os critérios descritos no art. 85, § 2º, do CPC:
Art. 85, § 2º.Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Destarte, dada a importância da causa, sua natureza de baixa complexidade, o proveito econômico obtido, entendo razoável a condenaçãoem honorários
advocatíciosno patamarde 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
À luz do expendido, com fundamento no art. 932, IVdo CPC, CONHEÇO E NEGOPROVIMENTO À PRESENTE APELAÇÃOa fim de mantera r. sentença,
declarando nulos os descontos realizados pelo apelante na conta benefício do apelado, bem como condenar o apelanteao pagamento, a título de dano moral, no
importe de R$ 2.000,00 (doismil reais), assim como a restituição em dobro dos descontos realizados e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.
PUBLIQUE-SE e, uma vez certificado o trânsito em julgado - o que a Sra. Coordenadora certificará - devolvam-se os autos à Comarca de origem, dando-se
baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.
DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

SEXTA CÂMARA CÍVEL
REMESSA NECESSÁRIAN° 015559/2018- ICATU/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0000008-49.2017.8.10.0091
REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ICATU
REQUERENTE: GLEYCE PROTÁSIO GOMES
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BORGES DE CARVALHO
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ICATU
PROCURADOR: PABLO ALVES NAUE (OAB-MA 10.197)
D E C I S Ã O
Versam os presentes autos sobre a Remessa Necessária oriunda da Comarca de Icatuque, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
Provisóriade Urgência proposta pela Requerente, julgou procedentea ação confirmando o pedido liminar "consistente em nova data e horário para a
convocação" da requerente.
Da análise dos autos, verifico a ocorrência de prevenção do eminente Desembargador Marcelino Chaves Everton, uma vez que foi quem recebeu o primeiro
recurso protocolado no tribunal relativo a processo (Agravo de Instrumento nº 16956/2017) envolvendo as mesmas partes da presente remessa necessária, fl.
79.
Assim, nos termos do art. 242, caput do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o Des. Marcelino Chaves Evertontorna-se prevento
para processar e julgar a presente remessa. Confira-se o teor do citado dispositivo regimental, in verbis:
Art. 242. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo
conexo, assim como a distribuição de habeas corpus e do pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso; e na distribuição do inquérito, bem como na
realizada para efeito da concessão de fiança ou de decretação de prisão temporária ou preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa,
prevenirá a ação penal. (Original sem grifos).
Do exposto, determino a remessa dos presentes autos à Coordenação de Distribuição para que sejam encaminhados ao Desembargador Marcelino Chaves

Página 269 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Everton, em face da sua jurisdição preventa, de acordo com as razões supracitadas, dando-se baixa.
Publique-se e CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 29de agostode 2019
Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS

SEXTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVELN.º 015567/219 - SÃO JOÃO BATISTA/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0001077-82.2015.8.10.0125
APELANTE:MARIA DA GRAÇA LINDOSO SILVA
ADVOGADO: MARINEL DUTRA DE MATOS (OAB/MA 7517)
APELADO:MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
ADVOGADO (A): NATÁLIA GUIDA DE OLIVEIRA (OAB/MA 10564), NUBIA ANTONIETA ALMEIDA CARNEIRO (OAB/MA 19584)
RELATOR: DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV.
REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
I. O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento segundo o qual é cabível a limitação temporal do pagamento de parcelas oriundas da conversão da
moeda em URV, quando há recomposição nos vencimentos decorrentes de reestruturação financeira da carreira dos servidores.
II. Os servidores públicos do Município de São João Batista, tanto do magistério quanto das demais carreiras passaram por reestruturação de suas
remunerações por meio da Lei Geral do Plano de Carreira, Cargo e Remuneração do Magistério Público Municipal (Lei Municipal 475/1997), que organizou os
cargos e fixou os salários já em reais, bem como através da Lei Municipal 472/1997, estabelecendo o regime jurídico dos demais servidores.
III. Tendo em vista que a ação somente foi proposta em 2015, o direito da apelante foi atingido pelo lapso prescricional de cinco anos previsto no art. 1° do
Decreto-Lei 20.910/32.
IV. Apelo conhecido e desprovido monocraticamente (art. 932, IV, "b" CPC).
DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DA GRAÇA LINDOSO SILVAcontra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
São João Batista, que nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 10772015) ajuizada contra o Município de São João Batista, julgou liminarmente
improcedente o pedido, com o reconhecimento da prescrição e consequente extinção do processo com resolução de mérito.
Nas razões recursais (fls. 113/120), a apelante alega que o direito à reparação das perdas decorrentes da URV devidas aos servidores públicos do Poder
Executivo (inclusive municipal) já foi reconhecido por esta Egrégia Corte Estadual, com a edição da súmula 04/2011.
Invoca a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma se tratar de pagamento residual de verba de trato sucessivo, de natureza alimentar, destacando
que esta não alcança o fundo do direito da parte demandante/apelante, mas somente das parcelas vencidas há mais de 05 anos do ajuizamento da presente
demanda.
Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarada devida a recomposição salarial no percentual de 11,98% sobre sua
remuneração, com a imediata implantação aos seus vencimentos, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, bem como condenação da parte apelada
em honorários advocatícios de 20%.
Contrarrazões apresentadas às (fls. 124/139) em que a parte apelada requer o desprovimento do apelo, para que seja mantida a sentença in totum, pleiteando
ainda, a condenação da apelante em litigância de má-fé.
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de (fls. 144/145) manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.
É o relatório. Passa-se à decisão.
Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o presente apelo merece ser conhecido, bem como efetuarei o julgamento de
forma monocrática, uma vez que o Código vigente estabeleceu a faculdade de o relator negar ou dar provimento ao recurso quando presentes as hipóteses
descritas no artigo 932, incisos IV e V, tendo em vista a contrariedade do apelo ou da decisão recorrida a jurisprudência de Tribunal Superior ou deste Tribunal
de Justiça.
Sedimentada a necessidade de apreciação monocrática do vertente apelo, passo à sua análise.
A controvérsia dos autos refere-se ao direito ou não à recomposição salarial de servidores do executivo no âmbito municipal.
Prima facie, cumpre destacar que o direito à recomposição salarial não pode ser negado pelo fato de o servidor ter adentrado no serviço público após a edição
da Lei 8.880/94, uma vez que o pleito se vincula ao cargo e não ao servidor ocupante deste, não importando, se o ingresso no serviço público ocorreu antes ou
depois da conversão.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO. URV. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA LEI N.
8.880/94. AUSÊNCIA DO EXIGIDO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSICIONAMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. I - Este Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que,
tal como se dá no recurso fundado na letra 'a' do inciso III do art. 105 da CF/88, o especial interposto pela alínea 'c' do permissivo constitucional também deve
atender à exigência do prequestionamento, pois é impossível haver divergência sobre determinada questão federal se o Acórdão recorrido sequer chegou a
emitir juízo acerca da matéria jurídica. II - Firmou esta Corte Superior entendimento segundo o qual a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é
devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei nº 8.880/94, de modo que a data de ingresso no serviço público não
afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos(AREsp 416638, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Monocrática, DJ
de 4/4/2014). III - Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1124645 DF 2009/0128752-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento:
16/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2015).
Pois bem.
Com efeito, já foi decidido em vários processos que os servidores do executivo possuem direito às perdas salariais sofridas, em decorrência da errônea
conversão de cruzeiro real em URV, com base em índice a ser apurado em liquidação de sentença.
Todavia, esse direito não pode ser pleiteado ad eternumdevendo ser observado, como em qualquer outro caso, a ocorrência do fenômeno da prescrição.
No julgamento do RE n.° 561836, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que "o termo ad quem da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que sua carreira passar por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público" (RE 561836 ED, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também passou a trilhar no mesmo sentido, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ALÍNEA 'C' DO ART. 105, III, DA
CF/88. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO FINAL DO PAGAMENTO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA
280/STF. ART. 515 DO CPC/73. NÃO VIOLADO 1. No que se refere ao artigo 515 do CPC, não vislumbro mácula processual no procedimento adotado pelo
Tribunal paulista, uma vez que o juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos trazidos pelas partes, podendo apreciar livremente o pedido, fundamentando
sua decisão nos dispositivos legais que entender pertinentes ao caso.
2. Quanto ao prazo prescricional e a possibilidade de compensação do reajuste pleiteado, cumpre observar que a parte recorrente não amparou o inconformismo
na violação de qualquer lei federal. Registre-se que, na interposição do recurso especial com base na alínea c do permissivo constitucional, também é imperiosa
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a indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a suposta divergência jurisprudencial, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes.
3. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes
determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na
carreira dos servidores.
4. Noutro giro, firmou-se o entendimento de que, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, &quot;o prazo
prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório,
limitando a existência de possíveis diferenças salariais&quot; (AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
20/03/2014, DJe 26/03/2014).
5. O exame da controvérsia acerca do prazo prescricional e do termo final do pagamento, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise de
dispositivos de Lei Municipal 87/2001, pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme a Súmula 280/STF (&quot;Por ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário.&quot;). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1559028/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017) (negritei)
Na espécie, observo que os servidores do Município de São João Batista, tanto do magistério quanto das demais carreiras do serviço público passaram por uma
reestruturação por meio da promulgação da Lei Geral de Plano de Carreira, Cargo e Remuneração do Magistério Público Municipal (Lei Municipal 475/1997),
organizando os cargos e fixando os salários já em reais, bem como pela Lei Municipal 472/1997, estabelecendo o regime jurídico dos demais servidores, fixando
a remuneração em reais.
Dessa forma, esta Egrégia Corte de Justiça, curvando-se ao entendimento dos Tribunais Superiores, em diversos julgados, tem se posicionado no sentido de que
considerando que a reestruturação da carreira do servidor com as Leis Municipais de números 475/1997 e 472/1997, este será o termo ad quem para a
incorporação do índice de URV, sendo que a partir de então começa a correr o prazo prescricional.
Logo, o termo final para ajuizar demanda pretendendo as perdas decorrentes da URV seria o ano de 2002.
Desse modo, tendo a presente demanda sido ajuizada no ano de 2015, é de fácil conclusão que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, conforme
previsto no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/32.
ANTE AO EXPOSTO, com fundamento no art. 932, IV, do CPC CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença vergastada em todos
os seus termos.
PUBLIQUE-SE e, uma vez certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à Comarca de origem, dando-se baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 19 de agosto de 2019.
DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 016615/2019 (Numeração Única 0001515-12.2016.8.10.0081)
APELANTE: Município de Carolina/MA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: Madson Souza Maranhão e Silva(OAB MA 8134-A)
APELADA: Gilvania Lopes de Araújo Cruz
ADVOGADO: José Eduardo dos Santos Froes(OAB MA 12059)
RELATOR:Desembargador LUIZ GONZAGAAlmeida Filho
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICOMUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA. PODER EXECUTIVO. AGENTE EPIDEMIOLÓGICO. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE
PROVA DAS DATAS DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM .
I. Com efeito, já foi decidido em vários processos que os servidores do executivo possuem direito às perdas salariais sofridas, em decorrência da errônea
conversão de cruzeiro real em URV, com base em índice a ser apurado em liquidação de sentença. Entretanto, para que fosse reconhecido o direito à
recomposição salarial, seria necessária prova das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores municipais.
II. Desse modo, não se pode aferir, com certeza, se os servidores do Município de Carolina, com exceção dos professores que tiveram a carreira reestruturada,
possuem direito a recomposição salarial decorrente da conversão da moeda em URV, eis que é imprescindível a demonstração de que os vencimentos dos
meses de novembro e dezembro/93 e janeiro a fevereiro/94 foram efetivamente pagos em datas variáveis, mas antes do último dia desses meses, uma vez que
ao contrário do que ocorre com os servidores estaduais, a data do pagamento dos servidores do Município Apelante não é conhecida.
III. Destarte, flagrante a nulidade da sentença, por manifesta ofensa ao devido processo legal (nos termos do art. 5º, inciso LIV, da CF/88), consubstanciada na
extinção do feito, em sede de julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas.
IV. ApelaçãoCível conhecida e provida.
D E C I S Ã O
Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Carolina/MA, inconformado com a sentença proferida pelo juiz titular da Vara Única da Comarca de
Carolina/MA que, na Ação Ordinária de Cobrança, proposta por Gilvania Lopes de Araújo Cruz, visando a reposição salarial decorrente da aplicação equivocada
do critério de conversão de cruzeiros reais em unidade real de valor, condenou o ente público nos seguintes termos:
Isto posto JULGO PROCEDENTES os pedidos da presente ação para o fim de, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenar o
réu a efetuar a conversão dos vencimentos da parte autora, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças que forem
apuradas, respeitada a prescrição quinquenal.
(...)
Colhe-se dos autos que aApeladaéServidoraPúblicaMunicipal, exercendo o cargo de agente epidemiológico da funasa,e que seusvencimentosforamafetadospela
implementação do plano real, especialmente no período da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV). Aofinal, requer, dentre outras coisas,
que seus pedidos sejam julgados procedentes condenando o Município de Carolina/MAa proceder com a conversão de todas as parcelas que compõem os
vencimentos em URV´S considerando a data do efetivo pagamento, conforme preconiza o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994.
Em sede de contestação, o Municípioalega, preliminarmente,prescrição de fundo de direito. No mérito, defende a inexistência da redução remuneratória,
irredutibilidade dos vencimentos e limitação temporal.
A sentença foi proferida (fls.53/55) julgando procedente o pedido inicial nos termos acima mencionados.
Em sede de apelação o Município de Carolina defende a necessidade de produção de prova para análise da Lei Municipal que reestruturou a carreira.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiçaopinou pelo conhecimento provimento do recurso, a fim de anular a sentença de primeiro grau, com
retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
É o relatório. Passo a decidir.
Em proêmio, cumpre-me ressaltar que a prerrogativa constante do art. 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, permite ao relator decidir
monocraticamente o presente apelo, na medida em que já há jurisprudência firme nesta Corte e nos Tribunais Superiores acerca dos temas trazidos ao segundo
grau.
Destarte, com a edição da súmula n. 568 do STJ, em 17/03/2016, não restam mais dúvidas quanto ao posicionamento monocrático do relator quando houver
entendimento dominante acerca do tema.
Passo ao enfrentamento do recurso.
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O cerne da questão posta em apreço se encontra na concessão ou não do direito a Apelada à diferença da conversão da URV, bem como da utilização dos
critérios de conversão.
É cediço que os Tribunais Superiores, fixaram o entendimento que, as Medidas Provisórias 434 e 457/94 e a Lei nº 8.880/84 são interpretadas no sentido de que
os servidores públicos que têm a data de pagamento estabelecida pelo art. 168 da Constituição Federal é devido o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e
oito por cento), decorrente da conversão de cruzeiros reais para URV, levando-se em conta a data do efetivo pagamento destes servidores.
Na espécie, tenho que a Apelada é servidora do Município Apelante, exercendo o cargo de agente epidemiológico da funasa, conforme contracheque (fl. 20). O
Magistrado de base julgou procedentes os pedidos, condenando o requerido, ora Apelante, a efetuar a conversão dos vencimentos da parte autora, nos termos
da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição quinquenal.
Pois bem.
Segundo o Município recorrente, em suas razões recursais, o juízo de base não observou que houve mudança no sistema remuneratório com a criação do Plano
de Carreiras pela Lei nº 178/1997, alterada posteriormente pela Lei nº 221/1998 que reestrutura o plano de carreiras, cargos e salários e de valorização do
Magistério no âmbito do executivo do Município de Carolina.
Contudo, cumpre ressaltar, após análise das mencionadas legislações, que a Lei Municipal nº 221/1998, que revogou a Lei nº 178/1997, dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal, enquanto que o cargo ocupado pela Apelada é de agente epidemiológico da funasa, e sobre
essa carreira não consta nos autos a edição de lei estabelecendo de forma dispositiva que na remuneração dos servidores estariam incorporadas as perdas
referentes ao decréscimo remuneratório decorrente de erro de conversão quando da edição do Plano Real (Lei nº 8.880/1994).
Com efeito, já foi decidido em vários processos que os servidores do executivo possuem direito às perdas salariais sofridas, em decorrência da errônea
conversão de cruzeiro real em URV, com base em índice a ser apurado em liquidação de sentença.
Entretanto, para que fosse reconhecido o direito à recomposição salarial, seria necessária prova das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores
municipais.
Desse modo, não se pode aferir, com certeza, se os servidores do Município de Carolina, com exceção dos professores que tiveram a carreira reestruturada,
possuem direito a recomposição salarial decorrente da conversão da moeda em URV, eis que é imprescindível a demonstração de que os vencimentos dos
meses de novembro e dezembro/93 e janeiro a fevereiro/94 foram efetivamente pagos em datas variáveis, mas antes do último dia desses meses, uma vez que
ao contrário do que ocorre com os servidores estaduais, a data do pagamento dos servidores do Município Apelante não é conhecida.
Logo, considerando que o juiz a quo não abriu vista as partes para especificação de provas, julgando antecipadamente a lide, tenho que deve ser determinado o
retorno dos autos à origem para dilação probatória.
A propósito, colhem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de verificação acerca das datas dos pagamentos dos
servidores do Poder Executivo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/1994. DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se a hipótese de Ação Ordinária proposta pelo recorrente contra o
Município de Miracema, por meio da qual objetivou o autor o pagamento de diferença salarial, em razão da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de
Valor (URV), determinada pela Lei Federal 8.880/1994. 2. No que tange à escorreita interpretação do art. 22 da Lei 8.880/1994, no Recurso Especial
1.101.726/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, o STJ firmou a orientação de que &quot;os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia
do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo
pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994&quot;. 3. In casu, o Tribunal de origem consignou: &quot;trata-se de fato incontroverso nos
autos que os salários dos servidores do Município de Miracema, naquela época, somente eram creditados pelo Poder Executivo nos primeiros dias do mês
subsequente àquele de referência (conforme manifestação do autor em réplica, às fl. 64), o que descaracteriza a ocorrência de perda salarial por esses
servidores decorrente da conversão da moeda&quot;. Rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1671557/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/06/2017, REPDJe 28/11/2017, DJe 30/06/2017) (grifou-se).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA FORMAL. URV. ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA
DECORRENTE DA CONVERSÃO. LEI N. 8.880/94. DIREITO DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será
determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Tendo sido analisadas e
afastadas as preliminares arguidas, pelo tribunal de origem, não havendo impugnação no momento oportuno, opera-se o efeito preclusivo da coisa julgada
formal. III - Conforme entendimento desta Corte, firmado sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, todos os servidores públicos,
sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para
URV, de seus vencimentos, pela Lei n. 8.880/94, a depender da data do efetivo pagamento. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 35.674/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) (grifou-se).
Sendo assim, de acordo com os precedentes citados, a data do efetivo pagamento dos servidores do Executivo Municipal é de suma importância, para verificar
se, de fato, houve perda salarial, em decorrência da conversão de cruzeiro real em URV, pois se os servidores municipais receberam nos primeiros dias do mês
subsequente àquele de referência, não possuem direito a reparação.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser possível o retorno dos autos ao juízo de origem para ser produzida prova primordial ao julgamento da lide,
senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 3 JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA A INSTÂNCIA DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícito ao Tribunal local, identificando error in procedendo consubstanciado no julgamento antecipado da lide, determinar
o retorno dos autos à instância inferior para julgamento com dilação probatória, não havendo espaço para falar em preclusão. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1172705/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014) (grifei)
Com efeito, este Tribunal de Justiça já se manifestou em caso semelhante ao dos autos, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS DATAS DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À ORIGEM. I. Os servidores do Executivo estadual e municipal, independente da época que ingressaram no serviço público, posto que, a defasagem se
deu em função do cargo, têm direito à recomposição decorrente da conversão da URV (implantação do Plano Real), devendo essa perda remuneratória ser
apurada em liquidação de sentença. Matéria encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores (STF, RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão
geral e STJ, AgRg no REsp 782.297/RN, Min. Rel. Felix Fischer), e nesta Egrégia Corte de Justiça. II. Inexistindo nos autos prova das datas de pagamento dos
vencimentos dos servidores municipais, não há como ser reconhecido o direito à recomposição salarial, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo os
autos retornarem ao juízo de origem para ser demonstrada as datas dos pagamentos. III. A Lei Municipal nº 221/1998 revogou a Lei nº 178/1997, e dispõem
sobre o Plano de Cargos, Carreira se Remuneração do Magistério Público Municipal, enquanto que o cargo ocupado pela recorrida é de Auxiliar de Serviços
Gerais, o sobre essa carreira não consta nos autos a edição de lei estabelecendo de forma dispositiva que na remuneração dos servidores estariam incorporadas
as perdas referentes ao decréscimo remuneratório decorrente de erro de conversão quando da edição do Plano Real (Lei nº 8.880/1994).IV. No caso presente,
não ficou demostrado em qual data o Município de Carolina realizou o pagamento dos seus servidores, relativamente ao cargo exercido pela apelada, no período
correspondente ao da conversão mencionada, é imprescindível para o deslinde do feito a realização de dilação probatória, com o fim de obter essa evidência. De
onde, não se mostra possível o julgamento de procedência ou improcedência do pleito autoral de forma antecipada, configurando cerceamento de defesa, posto
que, sem a demonstração do dia de recebimento dos pagamentos, não há sequer como realizar a liquidação da sentença. V. Considerando que não foi
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oportunizado ao apelante a produção de provas, ante o julgamento antecipado da lide, deve ser determinado o retorno dos autos à origem para dilação
probatória, com novo julgamento ao final. VI. Apelo Conhecido e Provido. (ApCiv 0113142019, Rel. Desembargador(a) JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS
ANJOS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/07/2019 , DJe 31/07/2019)
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS DATAS DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À ORIGEM.I. Os servidores do Executivo estadual e municipal, independente da época que ingressaram no serviço público, posto que, a defasagem se
deu em função do cargo, têm direito à recomposição decorrente da conversão da URV (implantação do Plano Real), devendo essa perda remuneratória ser
apurada em liquidação de sentença. Matéria encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores (STF, RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão
geral e STJ, AgRg no REsp 782.297/RN, Min. Rel. Felix Fischer), e nesta Egrégia Corte de Justiça.II. Inexistindo nos autos prova das datas de pagamento dos
vencimentos dos servidores municipais, não há como ser reconhecido o direito àrecomposição salarial, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo os
autos retornarem ao juízo de origem para ser demonstrada as datas dos pagamentos.III. A Lei Municipal nº 221/1998 revogou a Lei nº 178/1997, edispõemsobre
o Plano de Cargos, Carreirase Remuneração do Magistério Público Municipal, enquanto que o cargo ocupado pelorecorridoé de Auxiliar de Administração, o
sobre essa carreira não consta nos autos a edição de lei estabelecendo de forma dispositiva que na remuneração dos servidores estariam incorporadas as
perdas referentes ao decréscimo remuneratório decorrente de erro de conversão quando da edição do Plano Real (Lei nº 8.880/1994).IV. No caso presente, não
ficou demostrado em qual data o Município de Carolina realizou o pagamento dos seus servidores, relativamente ao cargo exercido pelo apelado, no período
correspondente ao da conversão mencionada, é imprescindível para o deslinde do feito a realização de dilação probatória, com o fim de obter essa evidência. De
onde, não se mostra possível o julgamento de procedência ou improcedência do pleito autoral de forma antecipada, configurando cerceamento de defesa, posto
que, sem a demonstração do dia de recebimento dos pagamentos, não há sequer como realizar a liquidação da sentença. V. Considerando que não foi
oportunizado ao apelante a produção de provas, ante o julgamento antecipado da lide, deve ser determinado o retorno dos autos à origem para dilação
probatória, com novo julgamento ao final.VI. Apelo Conhecido e Provido. (ApCiv 0058192019, Rel. Desembargador(a) JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS,
SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/07/2019)
Destarte, flagrante a nulidade da sentença, por manifesta ofensa ao devido processo legal (nos termos do art. 5º, inciso LIV, da CF/88), consubstanciada na
extinção do feito, em sede de julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas.
À luz do expendido, de acordo com o parecer ministerial, e reconhecendo o error in procedendo (cerceamento de defesa), cognoscível de ofício, CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE ao presente Recurso de Apelação para decretar a nulidade da sentença, determinando, por consequência, o
retorno dos autos à origem para que lhe seja dado regular andamento, observada a produção das provas necessárias ao deslinde da ação, por não comportar
imediato julgamento do mérito, pelos fundamentos acima delineados.
Publique-se e, uma vez certificado o trânsito em julgado - o que o Sr. Coordenador certificará -, devolvam-se os autos à Vara de origem, dando-se baixa na
distribuição e no registro.
Publique-se e Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.
Desembargador LUIZ GONZAGAde Almeida Filho
Relator

SEXTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 17449/2018 (9ª Vara da Fazenda Públicado Termo Judiciário de São Luís/Comarca da Ilha de São Luís)
NUMERAÇÃO ÚNICA 0002451-40.2003.8.10.0001
APELANTE: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: Inácio Abílio Santos de Lima
APELADA: ITAFARMA PROD. MED. FARMACÊUTICOS LTDA.
Defensor Público (Curadoria Especial): DiegoFerreira de Oliveira
RELATOR:DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA CARACTERIZADA.
FAZENDA PÚBLICA QUE DEIXA DE IMPULSIONAR O FEITO POR ANOS. INÉRCIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À FALHA DO MECANISMO
JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ARTIGO 932, IV, DO CPC. SÚMULA N.° 568 DO
STJ.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO.
I. A redação original do art. 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação válida do devedor como causa de interrupção da prescrição do
crédito tributário. Logo, a partir de 09/06/2005, data de início da vigência da lei complementar n.º 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a
constar como causa interruptiva da prescrição o despacho do Magistrado que ordenar a citação nos autos da execução fiscal.
II. In casu, trata-se de prescrição direta por não ocorrer a interrupção do prazo prescricional ante a ausência do regular procedimento citatório, podendo ser
decretada sem a anuência da parte exequente, inclusive quando a inércia da FazendaPública, não se caracteriza por falha do mecanismo Judiciário e, por
conseguinte, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, bem como não há que se falar em citação editalícia uma vez não esgotados os meios para se localizar o
executado.
III. As diligências a fim de promover a citação restaram infrutíferas, bem como não deve o executado ser eternamente exposto à execução, tampouco o
Judiciário onerado pela inércia do exequente em processo que durou até a sentença ora vergastada mais de 11 (onze) anos.
IV. Pode o Relator efetuar o julgamento de forma monocrática, vez que o Código vigente lhe estabeleceu a faculdade de negar ou dar provimento ao recurso
quando presentes as hipóteses descritas no artigo 932, incisos IV e V, tendo em vista a contrariedade do apelo ou da decisão recorrida a jurisprudência de
Tribunal Superior ou deste Tribunal de Justiça.
V. Apelaçãoa que se nega provimento.
DECISÃO
Trata-se de APELAÇÃOCÍVELinterposta porESTADO DO MARANHÃOcontra sentençade fls. 27/28 prolatada peloMM. Juizde Direito da 9ª Vara da Fazenda
Públicado Termo Judiciário de São Luís/Comarca da Ilha de São Luís, Dr. Raimundo Nonato Neris Ferreira,que, nos autos da Execução Fiscal (Processo nº
0002451-40.2003.8.10.0001)ajuizada em desfavor de ITAFARMA PROD. MED. FARMACÊUTICOS LTDA.,considerando a extinção do crédito tributário pela
ocorrência da prescrição, julgou extintoo processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973. Sem custas e sem honorários.
Em apurada síntese, nas razões às fls. 32/38,o apelante aduziu a desconfiguração da prescrição ante a falha e demora da máquina judiciária em decorrência da
paralisação dos autos por mais de 08 (oito) anos, bem como a existência de requerimentos para que a citação da empresa ocorresse via edital.
Por fim, requestou pelo conhecimento e provimentoà apelação a fim de reformar a sentença ora vergastada,determinando-se o prosseguimento da execução
fiscal.
Nas contrarrazõesapresentadas às fls. 44/46 a apeladapugnou pelo desprovimento ao presente recurso.
Em parecer àsfls. 52/53, a Procuradoria Geral de Justiça, ante a ausência de interesse jurídico a ensejar sua intervenção, inclinou-se pela devolução dos autos a
este Relator.
Eis o relatório. Passa-se à decisão.
Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o presente apelo merece ser conhecido, bem como efetuarei o julgamento de
forma monocrática, vez que o Código vigente estabeleceu a faculdade de o relator negar ou dar provimento ao recurso quando presentes as hipóteses descritas
no artigo 932, incisos IV e V, tendo em vista a contrariedade do apelo ou da decisão recorrida a jurisprudência de Tribunal Superior ou deste Tribunal de Justiça.
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No mesmo sentido, trago à baila a Súmula n.° 568 do STJ, in verbis:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.(Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Sedimentada a necessidade de apreciação monocrática do vertente apelo, passo à sua análise.
Prima facie,
vale a pena frisar que a redação original do art. 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação válida do devedor como causa de interrupção
da prescrição do crédito tributário. Logo, a partir de 09/06/2005, data de início da vigência da lei complementar n.º 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado,
passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho do Magistrado que ordenar a citação nos autos da execução fiscal.
Porsua vez, in casu,
trata-se de prescrição direta por não ocorrer a interrupção do prazo prescricional ante a ausência do regular procedimento citatório, podendo ser decretada sem a
anuência da parte exequente, inclusive quando a inércia da FazendaPública, não se caracteriza por falha do mecanismo Judiciário e, por conseguinte, é
inaplicável a Súmula 106 do STJ, bem como não há que se falar em citação editalícia uma vez não esgotados os meios para se localizar o executado.
Em referência, eis os arestos do STJ colacionados a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ARTS. 174 E 219, § 1º, DO CPC. DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
PROPOSITURA DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.120.295/SP. DEMORA DA CITAÇÃO.
MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RESP PARADIGMA
1.102.431/RJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEF. OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 219, § 5º, DO CPC. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 83/STJ. 1. Para as causas cujo
despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua
redação anterior, como no presente caso.
2. In casu, os créditos tributários foram constituídos em 1996. O executivo fiscal foi proposto em 1997, não ocorrendo a citação até a data da prolação da
sentença em 2005. Logo, é inequívoca a ocorrência da prescrição.3. Não merece seguimento o presente recurso quanto à alegação de inércia do Poder
Judiciário em efetuar a citação do devedor, pois esta análise demanda, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao
STJ, em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 4. O caso dos autos não cuida de prescrição intercorrente, porquanto não houve interrupção do lapso
prescricional. Tratando-se de prescrição direta, pode sua decretação ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC,
perfeitamente aplicável às execuções fiscais. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no AREsp: 515984 BA 2014/0113331-2, Relator: Ministro HUMBERTO
MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2014). Original sem destaques.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATRIBUI, À EXEQUENTE, A RESPONSABILIDADE PELA
DEMORA NA CITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. OBSERVÂNCIA DA
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. [...],igualmente sob o rito do art. 543-C do CPC/73, assim se
pronunciou sobre a aplicabilidade das disposições do art. 219 do CPC/73 às Execuções Fiscais para cobrança de créditos tributários: (a) o CPC/73, no § 1º de
seu art. 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que significa dizer que, em Execução Fiscal para
a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição, atinente à citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I
do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou ao despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005),
retroage à data do ajuizamento da execução, que deve ser proposta dentro do prazo prescricional;(b) &quot;incumbe à parte promover a citação do réu nos 10
(dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário&quot; (art. 219, § 2º,
do CPC).V. [...]VI. Na decisão agravada, foram observados, de maneira coerente e harmônica, os entendimentos adotados pela Primeira Seção do STJ, nos
três aludidos recursos repetitivos (REsp 999.901/RS, REsp 1.120.295/SP e REsp 1.102.431/RJ), tendo sido citados, ainda, outros julgados desta Corte, no
sentido de que não se aplica o art. 40 da Lei 6.830/80, não se tratando de prescrição intercorrente, mas de prescrição inicial.VII. In casu, tendo o Tribunal de
origem consignado, no acórdão recorrido, &quot;que a citação não se realizou em razão da inaptidão do Exequente de localizar a parte executada, ônus
processual que lhe competia&quot;,conclusão em sentido contrário, para se entender que a demora na citação decorreu dos mecanismos da Justiça, importaria
em reexame de matéria fático-probatória, providência vedada, em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, como já decidiu a Primeira Seção do
STJ, no REsp 1.102.431/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/73. VIII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 971875 BA 2016/0223109-7, Relator:
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017). Original sem destaques.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO
A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À
LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS
SUBSEQUENTES. 1. [...]2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de
localização dos réus para que se proceda à citação por edital.[?] 4. Recurso especial não provido' (STJ, REsp 1.358.931/PR, Rel. p/acórdão Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015). Original sem destaques.
Destarte,as diligências a fim de promover a citação restaram infrutíferas, bem como não deve o executado ser eternamente exposto à execução,
tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exequente em processo que durou até a sentença ora vergastada mais de 11 (onze) anos.
À LUZ DO EXPENDIDO, nos moldes do art. 932, IV, do CPC, CONHEÇO E NEGOPROVIMENTO À PRESENTE APELAÇÃO a fim deMANTER a sentença de
fls. 27/28tal como prolatada.
PUBLIQUE-SE e, uma vez certificado o trânsito em julgado - o que a Sra. Coordenadora certificará - devolvam-se os autos à Vara de origem, dando-se baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 28 de agosto de 2019.
DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

SEXTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº18639/2018 (7ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís/Comarca da Ilha de São Luís)
NUMERAÇÃO ÚNICA 0038056-37.2009.8.10.0001
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: ClaytonMoller(OAB/RS21483)
APELADO: AMARO JOSÉ THEODORO
RELATOR:DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ARTIGO 932, IV, DO CPC. SÚMULA N.° 568 DO STJ.POSSIBILIDADE. RECURSODESPROVIDO.
I. É ônus da parte autora, por seus próprios esforços, efetuar as diligências hábeis e a instrução necessária ao trâmiteregular da ação, sendo que, frustradas as
tentativas ou esgotados os meios legais, apontaa extinção do processo sem resolução de mérito, a teor do art. 485, IV do CPC, ressalvados os casos de
retardamento na prestação jurisdicional, bem como se faz desnecessária a sua intimação pessoal.
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II. Devidamente intimadoointeressado, como se vê à fl. 27, a fim de promover a instrução necessária para o regular trâmite do feito,nãoa fazendo, deságua na
extinção do processo sem resolução de mérito, a teor do art. 485, IV do CPC, inclusive por não se afigurar as demais hipóteses do aludido dispositivo processual
vigente e muito menos retardamento na prestação jurisdicional.
III.Pode o Relator efetuar o julgamento de forma monocrática, uma vez que o Código vigente lhe estabeleceu a faculdade de negar ou dar provimento ao recurso
quando presentes as hipóteses descritas no artigo 932, incisos IV e V, tendo em vista contrariedade do agravoou da decisão recorrida a jurisprudência de
Tribunal Superior ou deste Tribunal de Justiça.
IV. Apelação a que se nega provimento.
DECISÃO
Trata-se de APELAÇÃO CÍVELinterpostaporBANCO BRADESCO S.A.contra sentençade fl. 27prolatadapeloMM. Juizde Direitoda 7ª Vara Cível do Termo
Judiciário de São Luís/Comarca da Ilha de São Luís, Dr.Alexandre Lopes de Abreu, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial(Processo n.º
0038056-37.2009.8.10.0001)ajuizada em desfavor de AMARO JOSÉ THEODORO, nos termos 267, IV, do CPC, julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito. Custas pela parte autora, caso incidam.
Em apurada síntese, nas razões às fls. 39/42, oapelante aduziu a nulidade da sentença e a impossibilidade de extinção do feito, uma vez que a eventual
ausência de citação do executado não enseja a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Por fim, registrou sobre o preenchimento dos requisitos legais do art. 282 doCPC quando do ajuizamento da ação de execução, bem como pugnou pelo
recebimento e integral provimento ao presente recurso a fim de desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito pelos fundamentos ora
delineados.
Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de fl. 51.
Em parecer àsfls.58/59, a Procuradoria Geral de Justiçamanifestou-se pelo conhecimento e julgamento da presente apelação, deixando de opinar sobre seu
mérito por inexistir na espécie quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178 do CPC a exigir intervenção ministerial.
Eis o relatório. Passa-se à decisão.
Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o presente apelo merece ser conhecido, bem como efetuarei o julgamento de
forma monocrática, uma vez que o Código vigente estabeleceu a faculdade de o relator negar ou darprovimento ao recurso quando presentes as hipóteses
descritas no artigo 932, incisos IV e V, tendo em vista a contrariedade do apelo ou da decisão recorrida a jurisprudência de Tribunal Superior ou deste Tribunal
de Justiça.
No mesmo sentido, trago à baila a Súmula n.° 568 do STJ, verbis:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.(Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Sedimentada a necessidade de apreciação monocrática do vertente apelo, passo à sua análise.
Em seu bojo, a questão posta nos presentes autos diz respeito à sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de citação
da parte executada.
Ab initio,faz-se mister observar o disposto no art. 267, IV, do CPC/1973, ratificado pelo art. 485, IV, do CPC, in verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[?]
IV-verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;
[?]
De antemão, vale a pena ressaltarque é ônus da parte autora, por seus próprios esforços, efetuar as diligências hábeis e a instrução necessária ao trâmiteregular
da ação, sendo que, frustradas as tentativas ou esgotados os meios legais, apontaa extinção do processo sem resolução de mérito, a teor do art. 485, IV do
CPC, ressalvados os casos de retardamento na prestação jurisdicional, bem como se faz desnecessária a sua intimação pessoal.
Em referência, colaciono o entendimento pacíficodo STJ e desta Egrégia Corte de Justiça a seguir transcrito:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.297.125 - SP (2018/0120129-9) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA AGRAVANTE : BANCO
MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A ADVOGADOS : MARCELO TESHEINER CAVASSANI - SP071318 ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO -
SP166822 AGRAVADO : ALTA PRESSAO LAVANDERIA INDUSTRIAL S.A ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO
Trata-se de agravo interposto por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A., contra decisão que negou seguimento ao recurso especial. O apelo extremo,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado: &quot;BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - FALTA DE CITAÇÃO - PRESSUPOSTO DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - Autor intimado por seu advogado que não providencia meios para citação do réu - Extinção do
feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV) - Nessa hipótese, não há necessidade de
intimação pessoal do autor, o que só é exigível em caso de sentença fundada nos incisos II e III daquele dispositivo legal - Sentença mantida - Recurso
desprovido&quot; [?] É o relatório. DECIDO. [?] Com efeito, o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção, sem
a prévia intimação pessoal do autor, hipótese excetuada apenas em caso de o atraso ser imputado ao Poder Judiciário, o que não ficou constatado nos
presentes autos.Nesse sentido: &quot;AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. [?] 2.
Agravo regimental desprovido&quot;(AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe
18/2/2016).&quot;AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO LEGAL INEXISTENTE. 1. [?] 2. Agravo
regimental não provido&quot;(AgRg no AREsp 23.300/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe
24/11/2014). Incide, na espécie, a Súmula nº 568/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 05 de junho de 2018. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (STJ - AREsp: 1297125 SP 2018/0120129-9, Relator: Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 29/06/2018). Original sem destaques.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO DEVEDOR NÃO REALIZADA. PROVIDÊNCIAS A CARGO DA PARTE AUTORA.
INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. 1. Cabe à parte autora a promoção do andamento do processo,
fornecendo meios para que possa ser realizada a citação do réu. Se assim não procede, é cabível a extinção do feito por força de ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Não se exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos
delineados pelo art. 267, § 1º, que se refere apenas às hipóteses de extinção por abandono ou paralisação do feito. Inteligência do art. 267, IV, do
CPC.Precedentes deste Tribunal. 3. Regimental desprovido.(TJ-MA - AGR: 0640092015 MA 0013781-19.2012.8.10.0001, Relator: LOURIVAL DE JESUS
SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 03/03/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2016). Original sem destaques.
PPROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUTOR QUE DEIXA DE PROMOVER ATOS QUE LHE
COMPETIAM. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 267, INC. IV, DO CPC/73 CORROBORADO PELO ART. 485, INC. IV DO ATUAL CPC.
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA REFORMAR A DECISÃO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I - &quot;Cabe a parte
autora a promoção do andamento do processo, fornecendo meios para que possa ser feita a citação do réu. Se assim não procede é cabível a extinção do feito
por força de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.&quot; (TJMA, AC nº 13.740/2013, Quinta Câmara
Cível, Rel. Des. Raimundo Barros, DJe: 06.02.2014). II - A ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo implica a
extinção do feito, sem julgamento do mérito (art. 267, IV, do CPC/73, corroborado pelo art. 485, IV do CPC de 2015).III - Sentença mantida. Recurso improvido.
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(TJ-MA - APL: 0092162016 MA 0001041-41.2015.8.10.0060, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 11/04/2016, QUINTA CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2016). Original sem destaques.
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU.
POSSIBILIDADE. I - A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo independe de prévia
intimação pessoal da parte, possibilitando a extinção do feito sem que se observe o disposto no § 1º do art. 485 do CPC, mesmo porque incumbe ao autor à
indicação correta do endereço do réu.(TJ-MA - AC: 00051689020138100060 MA 0489212017, Relator: JORGE RACHID MUB&#9524;RACK MALUF, Data de
Julgamento: 12/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/01/2018). Original sem destaques.
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV DO CPC. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA. APELO IMPROVIDO. EM DESACORDO COM O PARECER MINISTERIAL 1. [?] 2. A jusrisprudência do STJ entende que a falta de
citação configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo desnecessária a intimação prévia do autor.3. Apelo
improvido, em desacordo com o parecer ministerial. (TJ-MA - AC: 00039679820158100058 MA 0361632018, Relator: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO
DUARTE MENDES, Data de Julgamento: 23/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL). Original sem destaques.
Por sua vez, devidamente intimadoointeressado, como se vê à fl. 27, a fim de promover a instrução necessária para o regular trâmite do feito,nãoa fazendo,
deságua na extinção do processo sem resolução de mérito, a teor do art. 485, IV do CPC, inclusive por não se afigurar as demais hipóteses do aludido
dispositivo processual vigente e muito menos retardamento na prestação jurisdicional.
Destarte, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõea manutenção da sentença prolatada pelo
Juízo de base, nos termos da fundamentação supra.
À LUZ DO EXPENDIDO, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, CONHEÇO E NEGOPROVIMENTO À PRESENTE APELAÇÃO, a fim de MANTERa
sentençade fl. 27 tal como prolatada.
PUBLIQUE-SE e, uma vez certificado o trânsito em julgado - o que a Sra. Coordenadora certificará - devolvam-se os autos à Vara de origem, dando-se baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.
DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

SEXTACÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 042336/2018 - SANTA LUZIA
NUMERAÇÃO ÚNICAN.º 0000128-97.2017.8.10.0057
APELANTE:ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR:MATEUS SILVA LIMA
APELADO:JODSON JAIMY SANTOS BATISTA
ADVOGADO:WELLINGTON VAGNER BRAGA CARDOSO (OAB/MA 10961)
RELATOR: DES. JOSÉJORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
DECISÃO
Tendo em vista que este Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão plenária realizada no dia 24 de abril de 2019, julgou procedente o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR nº 0801095-52.2018.8.10.0000, fixando as teses sobre a matéria discutida nos presentes autos e contra o acórdão foram opostos
Embargos de Declaração, aguarde-se ulterior deliberação para prosseguimento do presente feito.
Assim, devolvam-se os autos à Coordenadoria da Sexta Câmara Cível para que seja providenciado o sobrestamento do processo.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.
DES. JOSÉJORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

SEXTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVELN.º 042851/2018 - BEQUIMÃO/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA: 00000812-70.2014.8.10.0075
APELANTE: MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO
PROCURADOR: MARKUS FÁBIO ALMEIDA BOUÉRES(OAB/MA7.124)
APELADA: KARINA DE ARAUJO GONÇALVES
ADVOGADOS: ANTONIO AUGUSTO SOUSA(OAB/MA 4.847)
RELATOR: DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO NULO. FGTS. DEVIDO. SÚMULA Nº 363 DO
TST. SÚMULA 466 DO STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO PODER PÚBLICO
VEDADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, CPC. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJ/MA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. Pode o Relator efetuar o julgamento do recurso de forma monocrática, vez que o Código vigente concedeu a ele a faculdade de dar ou negar provimento ao
mesmo quando presentes as hipóteses descritas no artigo 932, in casu, inciso IV, tendo em vista a consonância do apelo à jurisprudência de Tribunal Superior ou
deste Tribunal de Justiça.
II. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante
previsto no art. 37, II, da CF/88, gera, para o servidor, o direito ao pagamento da contraprestação pactuada e ao levantamento das quantias depositadas na sua
conta vinculada ao FGTS.
III. Sentença mantida. Apelo desprovido.
DECISÃO
Trata-se de ApelaçãoCívelinterposta peloMUNICÍPIO DE BEQUIMÃO, em face de sentença proferida pela MMJuízade Direito daVaraÚnica daComarca
de Bequimão- MA, Dra.Michelle Amorim Sancho Souza, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança,Processo nº812-70.2014.8.10.0075, julgou parcialmente
procedentes os pedidos constantes na inicial nos seguintes termos:
"À vista do exposto, com base no artigo 487, I, NCPC, julgo parcialmente procedente o pedido do(a) autor(a), KARINA DE ARAÚJO GONÇALVES, a fim de
condenar o Município de Bequimão, ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, na forma proporcional, referente ao ano de 2012, e ao recolhimento do
FGTS, no percentual de 8% (oito por cento), no mês de agosto de 2012. Ainda, fixo juros moratórios, regidos pelo artigo 1º-F, Lei nº 9.494/1997, a serem
aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, incidentes desde a citação, e correção monetária, calculada com base no IPCA-E,
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incidente desde o evento lesivo, qual seja, a cada pagamento devido não realizado, consoante Tema 810 da Repercussão Geral (Recurso Extrapordinário nº
870947/SE). Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor devido à parte autora, em
consonância com 85, § 3°, NCPC. Não há remessa necessária, uma vez que a condenação não ultrapassou o montante estabelecido pelo artigo 496, § 3°, II,
NCPC".
Em suas razões recursais (fls. 68-70), a parte apelante aduz, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, não obstante o pedido expresso
de produção de provas, em sede de contestação, o magistrado de base julgou antecipadamente a lide.Alega, ainda,se tratar de verdadeira violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, constitucionalmente previstos.
Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso a fim de que a sentença seja reformada, para que seja dada continuidade ao processo com a realização da
dilação probatória, oportunizando ao apelante a produção de prova testemunhal, nos moldes em que foi requerida.
Em contrarrazões (fls. 74-77), a parte apelada refuta os termos da apelação e pugna pela concessão de tutela de evidência, tendo em vista a finalidade
protelatória do recurso interposto, bem como que lhe seja negado provimento.
A Procuradoria Geral de Justiça às fls. 85/87, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter inalterada a sentença recorrida.
É o relatório.
Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o presente apelo merece ser conhecido, bem como efetuarei o julgamento de
forma monocrática, vez que o Código vigente estabeleceu a faculdade de o relator dar ou negar provimento ao recurso quando presentes as hipóteses descritas
no artigo 932, incisos IV e V, tendo em vista a contrariedade do apelo ou da decisão recorrida a jurisprudência de Tribunal Superior ou deste Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido, cumpre-me trazer à baila a Súmula n.° 568 do STJ, verbis:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.(Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Sedimentada a necessidade de apreciação monocrática do vertente apelo, passo à sua análise.
Preliminar
De início, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, porquanto adequadamente ponderado na sentença que há nos autos todos os elementos
necessários ao deslinde da controvérsia, de modo a possibilitar o julgamento antecipado do mérito, independentemente da produção de qualquer outra prova,
diante dos documentos instrutivos já colacionados.
Assim, deparando-se o Magistrado com causa cujo mérito verse sobre matéria unicamente de direito ou, de direito e de fato, sem que haja necessidade de
dilação probatória, não há que se impingir a pecha de cerceamento de defesa ao ato judicial que resulta por conhecer diretamente do pedido prefacial, prolatando
sentença.
Mérito
No caso dos autos, a autora/ apelada, contratada precariamente pela Administração Pública Municipal, ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação
de ente público a pagar 13º (décimo terceiro) salário, relativo ao ano de 2012, bem como fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), com base na Lei nº
8.036/1990 e multa de 40% (quarenta por cento).
Consta-se a existência da prestação de serviço da apelada para o Município apelante, conforme os contracheques acostados aos autos de fls. 07-09.
Não ficou demonstrado pelo apelante, a regularidade na contratação doapelado, o que induz a conclusão de que o vínculo com a administração público era nulo.
Desse modo, diante do reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes, a administração deve recolher os valores relativos ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.
No mesmo sentido é o enunciado da Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho, abaixo transcrita:
Súmula 363, TST.A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.(Original sem grifos).
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal em decisão proferida no RE nº 596478/ RR (Ministra Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013) reconheceu ao trabalhador admitido sem concurso público o direito
ao FGTS e ao pagamento da prestação pactuada, afastando a tese civilista de que a nulidade contratual não gera quaisquer efeitos.
Além disso, o STF já sufragou a tese de que ao contrato de prestação de serviços nulo é devido, além do pagamento de eventual saldo de salários e das verbas
do FGTS, o das férias e do 13º salário, conforme se vê dos arestos adiante transcritos, in litteris:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor temporário. Contrato prorrogado sucessivamente. Gratificação natalina e férias. Percepção.Possibilidade.
Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor
contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 2.
Agravo regimental não provido. (AI 767024 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079
DIVULG 23-04-2012 PUBLIC 24-04-2012).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE
FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. (ARE 649393 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-236
DIVULG 13-12-2011 PUBLIC 14-12-2011).
Também por este prisma é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes julgados, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO COMPROVADA. RECOLHIMENTO DO FGTS. (?) II - A contratação irregular de servidor gera para o contratado o direito a receber os valores
referentes ao FGTS. Súmula nº 466 do STJ.
III - Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais é obrigação da Administração. IV - Nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015, compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (Ap 0177472018,
Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2018 , DJe 10/08/2018)- grifei.
APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRESTAÇÃO DE TRABALHO INCONTROVERSA. DIREITO AOS SALÁRIOS RETIDOS E AO FGTS.
PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DE DIREITO DA AUTORA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. 1. A ausência da necessária
contraprestação pela Municipalidade importa enriquecimento ilícito, o que não é tolerado no Ordenamento Jurídico Nacional. Precedentes deste Tribunal e do
STJ, Inteligência do art. 7º, inciso XVII, da CF/88. 2. O art. 19-A da Lei nº. 8.036/1990 confere direito ao FGTS aos trabalhadores contratados pela
Administração Pública sem concurso público (Súmula nº 363 do TST).3. O Supremo Tribunal Federal revisou posicionamento anterior para consignar, à luz da
diretriz constitucional encartada no inciso XXIX, do art. 7º, da CF, que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal. 4. No entanto, foi conferido efeitos ex nunc à decisão do Supremo, de modo que: a) quando o termo inicial
da prescrição ocorrer após a data daquele julgamento, aplica-se o prazo de cinco anos; e b) quando, na data daquele julgamento, o prazo já estiver em curso,
aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir daquela decisão.4. Considerando que o FGTS refere-se a todo o
período laborado (março de 2005 até dezembro de 2012,), e trata-se de prestações sucessivas, tem incidência a regra, aplicando-se para cada parcela o prazo
prescricional que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF. 6. Apelo conhecido e improvido.7.Unanimidade. (Ap
0038842018, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/04/2018 , DJe 07/05/2018)- grifei.
REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO. CONTRATO NULO - OBRIGAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - REMESSA PARCIALMENTE
PROVIDA. I - Os contratos pactuados com o Poder Público para admissão de pessoal não formam vínculo de emprego e devem ser considerados nulos, sendo
devido apenas eventual saldo de salários e as verbas do FGTS, nos termos do que dispõe a Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho.II - Não obstante,
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comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras verbas devidas
ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor. III -
No presente caso, a requerente exerceu a função de auxiliar de Enfermagem, devendo ser, portanto, mantida a condenação ao pagamento dos valores
correspondentes aos depósitos de FGTS que não foram efetuadosdesde de março de 2005 até dezembro de 2012. IV - Nas condenações da Fazenda Pública,
a correção monetária será realizada com base no IPCA-E, conforme determinado pelo STF na modulação de efeitos das ADI 4357/DF e 4425/DF, permanecendo
os juros de mora a serem calculados segundo os juros da caderneta de poupança. V - Reexame Necessário parcialmente provido parcialmente. (ReeNec
0477442017, Rel. Desembargador(a) MARCELINO CHAVES EVERTON, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/05/2018 , DJe 18/05/2018)- grifei.
Agravo regimental. Embargos de declaração. Servidor público. Contrato nulo. Comprovação do vínculo funcional. Contraprestação pelos serviços prestados.
Salário mínimo, férias e 13º salário. Cabimento. Direitos fundamentais do trabalhador. Precedentes do stf. 1. O Excelso STF já sedimentou o entendimento que
reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao
depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. O texto constitucional em seu art. 37, IX prevê que é devida a extensão
dos direitos sociais previstos no art. 7º ao servidor contratado de forma temporária ou precária, mormente o direito ao salário mínimo, férias e o décimo terceiro
salário.3. A contratação de trabalho temporário pelo Poder Público submete o trabalhador ao regime jurídico administrativo, razão pela qual faz jus ao
recebimento das verbas rescisórias decorrentes do vínculo empregatício estabelecido. 4. Agravo Regimental conhecido e improvido. 5. Unanimidade. (TJ-MA -
AGR: 0132602015 MA 0000312-48.2014.8.10.0125, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 18/05/2015, QUINTA CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2015).
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA TRABALHISTA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL
COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO TEMPORÁRIO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. AUSÊNCIA DA LEI MUNICIPAL. ÔNUS DO APELANTE. PLEITO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR.
PRECEDENTES DO STF. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. I - Preliminar de competência da Justiça do Trabalho rejeitada, conforme ADI n.3395-MC do
Supremo Tribunal Federal, e conforme orientação em caso semelhante julgado pelo STJ, no CC nº 131.636 - RJ II - Segundo recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, &quot;é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia
aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos
serviços prestados&quot; (RE 596478 Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040
DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013). III - A contratação temporária, conforme art. 37, inc. IX da CF/88, permite o pagamento da remuneração, além das
férias e 13º salário, além do FGTS ao trabalhador. Jurisprudência do STF nesse sentido. Precedentes do STF: ARE nº 649.393-AgR/MG, Primeira Turma,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 13/12/11; ARE nº 644.527/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/9/11; AI 767024, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, julgado em 06/02/2012, DJe de 09/02/2012 publicado em 10/02/2012).IV - A ausência de lei municipal apta a configurar e permitir a contratação
temporária é ônus do apelante. Caso não juntada aos autos, a sua ausência não tem o condão de retirar o direito que compete ao servidor que executou sua
função em contrato temporário, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público em detrimento dos direitos fundamentais sociais do trabalhador. IV -
Incidência do FGTS conforme Enunciado n. 363 do TST V - Recurso provido parcialmente. (AC nº 35593/2014. Relator: Des. MARCELO CARVALHO SILVA,
Data do ementário: 19/11/2014).
Desse modo, inexorável a conclusão de que é devido ao apelado o recolhimento da verba atinente ao FGTS.
Corroborando tudo o que fora dito, a Súmula 466 do STJ, in verbis:&quot;O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando
declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público&quot;.
Desse modo, comprovada a prestação de serviços da apelada para o município apelante, ainda que na forma de contrato nulo, ante a violação ao art. 37, inc. II,
§2°, da Constituição Federal, já que realizada sem prévio concurso público, mostra-se devido o pagamento pelos serviços prestados e respectivos depósitos de
FGTS.
ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no art. 932, IV, do CPC e de acordo com o parecer ministerial,CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a
sentença de base.
PUBLIQUE-SE e, uma vez certificado o trânsito em julgado - o que a Sra. Coordenadora certificará - devolvam-se os autos à Comarca de origem, dando-se
baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís, 26 de agosto de 2019.
DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

SEXTA CÂMARA CÍVEL
Apelação Cível nº 0801168-55.2017.8.10.0001 – PJE.
Apelante: Rômulo Portela Santana.
Advogados: Dr. Farney Douglas Ferreira Ferraz (OAB/MA nº 7.775) e outros
Apelado: Estado do Maranhão.
Procuradora: Dra. Luciana Cardoso Maia.
Procuradora de Justiça: Dra. Lize de Maria Brandão de Sá Costa.
Relatora: Desª Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Apelação Cível interposta por Rômulo Portela Santana contra a sentença (ID 2698249) prolatada pelo Juiz de Direito
da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Ilha de São Luís, que nos autos da Ação Ordinária nº. 0801168-55.2017.8.10.0001,
proposta em desfavor do Estado do Maranhão, reconhecendo a prescrição, em razão da reestruturação remuneratória da carreira
do servidor decorrente da Lei nº 8.591/2007, julgou extinto o processo com resolução do mérito, no termos do art. 487, inciso II, do
CPC, outrossim, condenou o autor, ora recorrente, ao pagamento de custa e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa (nos termos do art. 85, 2º, do CPC), entretanto, ficando suspensa a sua cobrança em razão da
concessão do benefício da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.
Em sua apelação (ID 4061220), o apelante aduz incorreção do julgado, uma vez que não incidiu, no caso, a prescrição do direito a
reparação pelas perdas decorrentes da errônea conversão da moeda para URV, pois, trata-se de lesão que gera prejuízos
continuou ao apelante, portanto, é de trato sucessivo, ao teor da súmula 85, do STJ. Assim, reafirma ser patente seu direito ao
recebimento da prefalada recomposição, na esteira da pacifica jurisprudência sobre a matéria, pelo que pugna pelo provimento do
vertente apelo.
O Estado do Maranhão, ora apelado, apresentou contrarrazões rechaçando as teses recursais, pugnando ao final, o indeferimento
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do recurso (ID 4061223).
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de ID 4099488, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo
incólume a sentença.
É o relatório.
Decido
Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Apelação Cível.
Verifico que a matéria versada nos autos se refere a incidência da Lei nº 8.880/94, que trata do sistema monetário e, por
conseguinte, da conversão das remunerações de Cruzeiros Reais para URV (Unidade Real de Valor), sabendo-se que essa
questão se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência, razão pela qual, analiso e julgo monocraticamente a presente
Apelação Cível, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC 1.
Conforme se extrai dos autos, o magistrado de primeiro grau, julgou extinta a ação com resolução do mérito, fase a ocorrência da
prescrição, com a edição da Lei nº 8.591/2007.
Em suas razões o servidor apelante alegou, em suma, que possui direito a recomposição decorrente da conversão da moeda para
URV, não incidindo, in casu, a prescrição decretada pelo d. julgador a quo, uma vez que a essa lesão é de natureza de trato
sucessivo, incidindo, nos termos da súmula 85, do STJ. Sem razão o apelante.
Senão vejamos:
Com efeito, a matéria ora em análise encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos termos do RE nº
561.836, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores afetados à recomposiçãodecorrente
da conversão da URV (implantação do Plano Real), com a incorporação, nas suas remunerações, do índice de 11,98%, ou
daquele devido em cada caso, porém, estabeleceu uma limitação temporal a fruição desse direito, que se dá com quando ocorrer
reestruturação remuneratória da carreira do servidor, de forma que a partir da lei de reestruturação se dá o marco inicial da
prescrição. Conforme se vê:
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22,
inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração
do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no
âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o
referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em
razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público. [...]. (STF, RE nº 561.836, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, J.em 26/09/2013). (destaquei).
Opostos Aclaratórios, foram assim julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO
MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE
LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO,
NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA
RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE
REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF, RE 561.836, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Luiz Fux, J. 18/12/2015, Public. 22/02/2016). (destaquei).
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribuna de Justiça, a exemplo:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI Nº 9.421/96. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 561.836/RN). RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão geral), adotou
entendimento segundo o qual o percentual, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão em URV, não
representa aumento, mas mero reconhecimento do cálculo indevido no momento da conversão, não podendo assim ser abatido ou
compensado em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. II - Igualmente fixado pelo Supremo Tribunal Federal data
para o término de tal incorporação, qual seja, "momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público " (RE nº 561.836 RG-RN). III -
Em juízo de retratação, acolhe-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 561.836-RN. Recurso Especial
parcialmente provido, em sede de juízo de retratação. (STJ, REsp nº 1.160.053-SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Ficher, J. em
12/12/2017). (destaquei).
Nesse passo, conclui-se que o atual entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de reconhecer a limitação temporal do
direito a recomposição, quando houver restruturação remuneratória da carreira do servidor, assim, nos casos em que ficar
demonstrado pelo ente federado a existência de legislação com esse viés, estará estabelecido o marco temporal final da fruição do
direito a sobredita recomposição. É dizer, com o advento dessa lei opera-se a perda da pretensão do próprio fundo de direito, não
sendo, por esse motivo, aplicável à situação o enunciado da Súmula nº 85 do STJ, pois, no caso concreto se verifica, como dito, a
negativa do próprio direito à composição.
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No presente caso, é consabido que o Estado do Maranhão realizou reestruturação remuneratória da carreira dos membros da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar estadual pela Lei nº 8.591/07, que dispõe sobre a fixação de subsídio para os
membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, de forma a absorver qualquer perda pretérita,
inclusive as derivadas da conversão da moeda para URV.
Dessa forma, com o advento da precitada Lei 8.591/07, de 27/04/2007, que limitou o direito, dos servidores da carreira militar do
Maranhão, à recomposição das perdas salariais advindas da conversão da moeda para URV, se operou a prescrição da pretensão
do apelante, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 25/07/2019, portanto, quando já decorrido mais de cinco anos do termo
ad quem para vindicar esse direito, impondo, assim, a manutenção da sentença em análise, que reconheceu a ocorrência da
prescrição.
Nesse sentido colaciono julgado recente deste Tribunal de Justiça do Maranhão, in verbis:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL
MILITAR. REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DA PM-MA E CBM-MA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
IMPLANTAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE. IMPROCEDÊNCIA. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que é possível a limitação temporal das diferenças remuneratórias
decorrentes da equivocada conversão de cruzeiro real para URV em razão de posterior reestruturação remuneratória dos
servidores. Precedentes do STF (firmado em sede de repercussão geral) e do STJ. 2. As carreiras da Polícia Militar (PM-MA) e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão (CBM-MA) foram reestruturadas por meio da Lei nº 8.591, de 27.04.2007, com
modificação, inclusive, da composição remuneratória (implantação de subsídio).3. Considerando que a reestruturação deu-se em
27 de abril de 2007 (Lei nº 8.591), forçoso reconhecer a prescrição quinquenal das diferenças decorrentes da conversão dos
vencimentos de cruzeiros reais para URV ( Súmula 85/STJ), haja vista que a ação somente foi proposta após o decurso do prazo
de 5 anos. 4. Nessa mesma data (27.04.2007), extinguiu-se o direito de implantação de percentual de reajuste na remuneração
atual dos servidores, por ser o termo final para incorporação do índice eventualmente devido. 5. Remessa provida. (TJMA, RNec nº
0803532-43.2018.8.10.0040, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. KLEBER COSTA CARVALHO. DJe 31.10.2018). (destaquei).
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. POLICIAL MILITARDO ESTADO DO
MARANHÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA NA CARREIRA. LIMITE TEMPORAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO RECONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA. I – O STF, por meio do RE 561836, submetido a repercussão geral, definiu os
termos para a limitação temporal de incorporação dos 11,98%, ou de outro índice obtido em cada caso concreto, advindos de erro
na conversão monetária de Cruzeiro Real para URV, estabelecendo que a recomposição na remuneração do agente público deve
ocorrer até o momento em que sua carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público II - Na espécie, verificando-se que a lei nº 8.591/07 reestruturou a
carreira dos membros da polícia militar, o ajuizamento da presente ação somente em 21.08.2015 enfrenta a prescrição do fundo de
direito tendo por termo inicial os efeitos das leis em referência, que data de 27 de abril de 2007, quando já não mais se utilizava o
padrão monetário do Cruzeiro Real. Apelação provida. (TJMA, AC nº 038108/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. JOSÉ DE
RIBAMAR CASTRO, J. em 11/02/2019). (destaquei).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INTEGRANTES DA CARREIRA MILITAR DO
ESTADO DO MARANHÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI Nº 8.880/94. REESTRUTURAÇÃO DA
CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 8.591/07. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
PELO STF (RE 561.836/RN). 1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
561836/RN, pela sistemática da repercussão geral, bem como consoante a pacífica jurisprudência do STJ quanto à matéria, a
limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão de cruzeiro real para URV é possível
quando houver reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, incidindo a prescrição
quinquenal a partir da vigência de tal norma, ainda que não seja possível a compensação daquelas com reajustes posteriores. 2. A
lei que reestrutura a carreira do servidor e não corrige as diferenças devidas pelo critério errôneo de conversão dos seus
vencimentos de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), é ato de efeito concreto que caracteriza a negativa do próprio
direito a recomposição remuneratória pretendida, atingindo o próprio fundo do direito, nos termos do enunciado da Súmula nº 85-
STJ. 3. A reestruturação da carreira dos integrantes da polícia militar do Estado do Maranhão decorreu da Lei Estadual nº
8.591/07, de 27 de abril de 2007,a partir de quando incide a prescrição quinquenal nos termos do art. 1º, do Decreto-Lei 20.910/32.
4. No caso, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer a prescrição da pretensão dos Recorridos à recomposição de
perdas salariais decorrentes da aplicação de critério errôneo de conversão dos seus vencimentos de Cruzeiros Reais para Unidade
Real de Valor (URV), porquanto, embora tenham comprovado a condição de servidores públicos estaduais integrantes da Carreira
da Polícia Militar, ajuizaram a ação somente em 29.07.2015, quando já manifestamente decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para
a sua propositura. 5. Apelo conhecido e provido. 6. Unanimidade. (TJMA, AC nº 42274/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des.
RICARDO DUAILIBE, J. em 08/04/2019). (destaquei).
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV COM PAGAMENTO DE
DESPESAS DEVIDAS.SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. IMPLANTAÇÃO DO
ÍNDICE DE REAJUSTE DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV.
IMPOSSIBILIDADE. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO.AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. - Segundo entendimento acompanhado pelo STJ e por esta Corte de Justiça, nos exatos termos da "...atual
jurisprudência do STF (RE 561.836- RG, tema 5, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014), o termo ad quem da incorporação do índice
de 11,98%, ou do índice apurado em processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da conversão do Cruzeiro
Real em URV, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória, visto que
não há direito à percepção, ad aeternum, de parcela de remuneração por servidor público. 2. Embargos de declaração acolhidos
para sanar o vício apontado." (RE 520871 ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
21/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05-10-2018 PUBLIC 08-10-2018). (TJMA, AInt nº 002915/2019 em AC nº
040166/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rela. Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, J. em 09/05/2019). (destaquei).
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PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO DO
ESTADO DO MARANHÃO. POLICIAL MILITAR. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. LIMITE TEMPORAL. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. O STF, por meio do RE 561.836, submetido a
repercussão geral,definiu os termos para a limitação temporal de incorporação dos 11,98%, ou de outro índice obtido em cada
caso concreto, advindos de erro na conversão monetária de Cruzeiro Real para URV, estabelecendo que a recomposição na
remuneração do agente público deve ocorrer até o momento em que sua carreira passar por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. II. Na espécie, verificando-se
que a Lei nº 8.591/07 reestruturou a carreira do quadro de Polícia Militar estadual, o ajuizamento da presente ação somente em
15/05/2017 enseja a prescrição do fundo de direito, tendo como termo inicial os efeitos da lei em referência, que data de
27/04/2007 quando já não mais se utilizava o padrão monetário do Cruzeiro Real. III. Sentença reformada. IV. Apelo conhecido e
provido. (TJMA, AC nº 0820799-82.2017.8.10.0001, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. RAIMUNDO JOSE BARROS DE SOUSA,
J. em 27/05/2019). (destaquei).
Por tais razões, estando o recurso em descompasso com a majoritária e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria dos autos, aplico os termos do art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC, e,
monocraticamente, e de acordo com o parecer do Ministério Público, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para manter in
totuma sentença de primeiro grau.
Transcorrido in albis o prazo para recurso, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se ao arquivamento dos autos e à
respectiva baixa ao primeiro grau.
Publique-se, intimem-se e cumpra-se.
São Luís (MA), 02 de Setembro de 2019.
Des.ª Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz
Relatora
1 CPC, Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

SEXTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803638-91.2019.8.10.0000

AGRAVANTE: SÉRGIO MARCELINO SOEIRO ANTUNES E JOSÉ HENRIQUE CABRAL COARACY

ADVOGADOS: KATIANE CRISTINA VIEGA SANCHES (OAB/MA 9.631) E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/MA 14.009-A) E OUTRO

D E C I S Ã O

Versam os presentes autos sobre AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÉRGIO MARCELINO SOEIRO

ANTUNES E JOSÉ HENRIQUE CABRAL COARACY contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível da

Comarca da Ilha de São Luís (MA), que nos autos do Cumprimento de Sentença n° 40876/2014, julgou parcialmente procedente a

impugnação ao cumprimento de sentença, lhe condenando ao pagamento de honorários em decorrência de sucumbência

recíproca.

Da análise dos autos, verifico a ocorrência de prevenção da Segunda Câmara Cível, tendo em vista que os

agravantes já haviam protocolado outros agravos de instrumento (n° 45056/2015 e 31947/2016) relativo ao mesmo processo, que

foram distribuídos ao Desembargador Marcelo Carvalho Silva.

Vejamos o disposto no art. 242, § § 2° e 6° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Confira-se o teor do citado dispositivo regimental, in verbis:

Art. 242.O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente

interposto no mesmo processo ou em processo conexo, assim como a distribuição de habeas corpus e do pedido de

atribuição de efeito suspensivo a recurso; e na distribuição do inquérito, bem como na realizada para efeito da

concessão de fiança ou de decretação de prisão temporária ou preventiva ou de qualquer diligência anterior à

denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.

(…)

§ 2° A prevenção será também do órgão julgador se o relator for removido de uma câmara para outra, para os

processos aos quais não esteja vinculado.

(…)

§6° Na hipótese de eleição do relator para cargo de direção do Tribunal a vinculação ao feito reger-se-á pelo disposto

nos artigos 267, inciso VI e 268 deste Regimento Interno.

Por sua vez, o art. 267, caput e inciso VI do RITJMA dispõem que:

Art. 267. São juízes certos:
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[…]

VI – o desembargador eleito para cargo de direção do Tribunal nos feitos em que tiver proferido decisão

interlocutória, lançado relatório ou posto seu visto como revisor (Alterado pela Resolução nº 36 /13);

Desta feita, considerando que se trata de processo novo, não se pode aplicar o inciso VI, do art. 267 do RITJMA, de

modo que a competência para o julgamento do feito será da Segunda Câmara Cível.

Do exposto, determino a remessa dos presentes autos à Coordenação de Distribuição para que sejam encaminhados

a um dos desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, de acordo com as razões

supracitadas.

Publique-se e CUMPRA-SE.

São Luís (MA), 26 de agosto de 2019

Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS

SEXTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804665-12.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: ARIELLA DE JESUS ALVES ANUNCIAÇÃO
ADVOGADA: ALDA FERNANDA SODRÉ BAYMA SILVA (OAB/MA 10.534)
AGRAVADO: ARTHUR DA ANUNCIAÇÃO NETO
ADVOGADO: JADSON CLEON SILVA DE SOUZA (OAB/MA 7.337)

D E C I S Ã O

Versam os presentes autos sobre AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARIELLA DE JESUS ALVES

ANUNCIAÇÃO contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Família da Comarca da Ilha de São Luís, que nos

autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens c/c Tutela Antecipada Para Regulamentação de Guarda e Alimentos

(processo n° 0843707-02.2018.8.10.0001) ajuizada pela ora agravante, decretou o divórcio e fixou alimentos provisórios em favor

da filha do casal em 20% (vinte por cento) dos rendimentos do requerido.

Da análise dos autos, verifico a ocorrência de prevenção do eminente Desembargador Kleber Costa Carvalho, uma

vez que foi quem recebeu o primeiro recurso (agravo de instrumento n° 0804238-15.2019.8.10.0000) protocolado no tribunal

relativo ao mesmo processo.

Assim, nos termos do art. 242, caput do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o Des.

Kleber Costa Carvalho torna-se prevento para processar e julgar o presente recurso. Confira-se o teor do citado dispositivo

regimental, in verbis:

Art. 242. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso

subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, assim como a distribuição de habeas

corpus e do pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso; e na distribuição do inquérito, bem como na

realizada para efeito da concessão de fiança ou de decretação de prisão temporária ou preventiva ou de qualquer

diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.

(Original sem grifos).

Do exposto, determino a remessa dos presentes autos à Coordenação de Distribuição para que sejam encaminhados

ao Desembargador Kleber Costa Carvalho, em face da sua jurisdição preventa, de acordo com as razões supracitadas, dando-se

baixa.

Publique-se e CUMPRA-SE.

São Luís (MA), 02 de setembro de 2019
DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS

SEXTA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.° 0806497-07.2017.8.10.0040
EMBARGANTE: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: LUCAS SOUZA PEREIRA
EMBARGADO (A): MARIA DO CARMO RODRIGUES E OUTRAS
ADVOGADO: VICTOR DINIZ DE AMORIM (OAB/MA 17.438)
RELATOR: DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
ACOLHIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. APELO PROVIDO.
I. Os aclaratórios têm rígidos contornos processuais, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, sendo oponíveis nos casos de decisões judicias obscuras, omissas ou contraditórias.
II. Em diversos julgados esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que considerando que a primeira reestruturação
da carreira do professor estadual deu-se com a Lei n.° 6.110, publicada em 15 de agosto de 1994, este será o termo ad quem para a
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incorporação do índice de URV, a partir de então começa a correr o prazo prescricional.
III. Tendo em vista que a presente ação somente foi proposta em janeiro de 2017, seu direito foi atingido pelo lapso prescricional
de cinco anos previsto no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/32.
IV. Embargos acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao apelo interposto pelo Estado do Maranhão, a fim de
reconhecer a prescrição e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, opostos pelo Estado do Maranhão em face da decisão
monocrática de ID n.° 2813351, que deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargante, reconhecendo a limitação
temporal do pagamento da diferença remuneratória decorrente da conversão de cruzeiro real em URV, caso seja demonstrado
pelo Estado do Maranhão, na fase de cumprimento de sentença, que ocorreu a absorção do índice pelas leis que reestruturaram a
carreira do magistério.
Nos presentes aclaratórios sustenta o embargante que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 561.836, fixou
entendimento uma limitação temporal para a incorporação do índice de URV à remuneração dos servidores públicos, decidindo
que a situação fática que embasaria o percebimento de tal vantagem deixaria de subsistir com a reestruturação da carreira do
servidor.
Afirma que a carreira do magistério estadual sofreu reestruturação remuneratória com a Lei estadual n.° 6.110/94, incorporando o
vindicado reajuste, de modo que apenas até esta data foram devidas as diferenças remuneratórias referentes ao percentual de
URV.
Dessa forma, afirma que como a última diferença remuneratória mensal foi devida há mais de cinco anos antes do ajuizamento da
ação de cobrança, resta consumada a prescrição quinquenal, conforme entendimento firmado por este próprio TJMA.
Requer, assim, seja sanado o vício apontado, a fim de reconsiderar o seguinte ponto: “ a autora é professora da rede estadual de
ensino, carreira que já sofreu reestruturação por meio das leis n. 6.110/1994, e n. 9.860/2013, com modificação dos cargos,
classes e vencimentos dos professores da rede estadual de ensino, gerando a extinção do direito a incorporar o índice de URV, a
conversão do excedente em VPNI e a sua absorção pelos reajustes posteriores (tudo nos moldes do RE 561.836), observada a
prescrição (Súmula 85, STJ).”
Apesar de devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta.
É o relatório. DECIDO.
Conheço dos presentes embargos, uma vez que opostos com regularidade.
Inicialmente, cabe esclarecer que os aclaratórios têm rígidos contornos processuais, cujas hipóteses de cabimento estão
taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo oponíveis nos casos de decisões judicias obscuras,
omissas ou contraditórias. Eis o teor do artigo:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso dos autos, a parte ora embargante alega ocorrência de vício no julgado, ante o não reconhecimento da prescrição, em
razão da reestruturação da carreira do magistério sofrida pela Lei estadual n.° 6.110/94.
Assiste razão ao embargante.
Em diversos julgados esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que considerando que a primeira reestruturação da
carreira do professor estadual deu-se com a Lei n.° 6.110, publicada em 15 de agosto de 1994, este será o termo ad quem para a
incorporação do índice de URV, a partir de então começa a correr o prazo prescricional.
Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER EXECUTIVO. PROFESSOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ABSORÇÃO DO ÍNDICE DA URV. POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC.
I. A matéria em questão já foi amplamente debatida neste Egrégio Tribunal de Justiça, que possui entendimento sedimentado de
que os servidores públicos do Poder Executivo têm direito à diferença salarial decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais
em URV, cujo valor deve ser apurado, mediante liquidação de sentença.
II. Contudo, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrentes de reestruturação
da carreira dos servidores, de modo que seja incorporado as perdas da URV. Precedentes do STF e TJMA.
III. Considerando que a primeira reestruturação ocorreu através da Lei nº 6.110, de 15.08.1994, forçoso reconhecer a referida data
como termo final de incidência do percentual decorrente da conversão da URV, impondo-se a reforma da sentença que se encontra
fulminada pela prescrição.
IV. Apelação Cível conhecida e provida. (Apel. Civ. n.° 0816600-51.2016.8.10.0001. Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho. 6ª
Cam. Civ. Julgado em 09/01/19).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PROFESSOR. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
IMPLANTAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE. IMPROCEDÊNCIA. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que é possível a limitação temporal das diferenças remuneratórias

Página 283 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



decorrentes da equivocada conversão de cruzeiro real para URV em razão de posterior reestruturação remuneratória dos
servidores. Precedentes do STF (firmado em sede de repercussão geral) e do STJ.
2. A carreira do magistério estadual foi reestruturada por meio das Leis nos 6.110, de 15/08/1994, e 9.860, de 01/07/2013, com
modificação dos cargos, classes e vencimentos dos professores da rede estadual de ensino.
3. Considerando que a primeira reestruturação da carreira, cargo e remuneração, deu-se em 15 de agosto de 1994 (Lei nº 6.110),
forçoso reconhecer a prescrição quinquenal das diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para
URV(Súmula 85/STJ), haja vista que a ação somente foi proposta após o decurso do prazo de 5 anos (30/04/2014).
4. Nessa mesma data (15/08/1994), extinguiu-se o direito de implantação de percentual de reajuste na remuneração atual dos
servidores, por ser o termo final para incorporação do índice eventualmente devido.
5. Ausentes os vícios apontados, ante a higidez e a clareza do julgado e, evidenciado o propósito de rediscutir matérias apreciadas
pelo relator, os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.
6. Embargos de declaração rejeitados. (ED na Apel. Civ. n.° 0865658-23.2016.8.10.0001. Rel. Des. Kleber Costa Carvalho. 1ª Cam.
Civ. Julgado em 20/09/18).
Portanto, no caso em apreço, a Lei n.° 6.110/94, que promoveu a primeira reestruturação da carreira do apelado, deve ser tida
como termo final de incidência do percentual decorrente da conversão da URV.
Com efeito, "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição
de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (AgRg no REsp 1.424.052/SC,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014)" (AgInt no REsp 1559028/SP,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017).
Assim, tendo em vista que a presente ação somente foi proposta em janeiro de 2017, seu direito foi atingido pelo lapso
prescricional de cinco anos previsto no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/32.
Com base nas razões supra alinhadas, conheço e acolho os presentes embargos para, conferindo-lhes efeitos modificativos, DAR
PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado do Maranhão, a fim de reconhecer a prescrição e julgar improcedentes os pedidos
contidos na inicial, nos termos da fundamentação supra.
Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que
fixo R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade, entretanto, ficará suspensa pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
98, §3º, do Código de Processo Civil.
PUBLIQUE-SE e, uma vez certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à Comarca de origem, dando-se baixa.
São Luís/MA, 23 de agosto de 2019.

DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

SEXTA CÂMARA CÍVEL
Agravo de Instrumento nº 0807771-16.2018.8.10.0000 – PJe.
Processo de origem: Ação de Obrigação de Fazer nº 0802562-97.2018.8.10.0022 (PJe).
Comarca : Açailândia/MA.
Origem : 1ª Vara Cível.
Agravante : Município de São Francisco do Brejão.
Procurador-Geral do Município: José Ferreira Mendes Júnior.
Agravada : Gláucia Costa Bento.
Advogado : Thiago Sebastião Campelo Dantas (OAB/MA 9487).
Relatora: Desª. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto por MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Açailândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazerajuizada pela
agravada(Processo nº 0802562-97.2018.8.10.0022), deferiu a antecipação de tutela para determinar sua imediata convocação
para apresentação de documentos e nomeação para o cargo de Professora.
Inconformado, aduz, em síntese, que cabe a reforma da decisão recorrida, isto porque: a) é vedada a concessão de liminar, nos
termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92; b) a agravada fora aprovada fora do número das vagas do concurso e não tem direito
subjetivo à nomeação, dada a ausência de preterição; c) a nomeação e posse não podem ocorrer antes do trânsito em julgado.
Pugna, ao final, pela concessão da liminar para determinar a suspensão da decisão recorrida, a ser reformada definitivamente em
julgamento de mérito do presente recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Examinados os autos, considero não ser possível dar-se seguimento ao recurso, dada a ausência de capacidade postulatória do
causídico que assina a peça processual.
Conforme consta do despacho de ID 3030126, o advogado que assina a petição exerce o cargo de Assessor Jurídico do
Município/agravante, cuja atribuição, via de regra, não lhe confere poderes de representação e defesa no âmbito judicial e, dada a
ausência da juntada de instrumento procuratório, foi possibilitado ao recorrente, na mesma ocasião, que adotasse as providências
cabíveis à correção do vício, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ocorre que, apesar da manifestação constante do ID 3115123, o agravante, momento algum, atendeu o disposto no despacho de
ID 3030126, quando deveria ter apresentado ato normativo que especificasse a atribuição do cargo de Assessor Jurídico
(prevendo a representação judicial do ente) ou, então, a indispensável procuração, limitando-se, tão somente, a habilitar o
Procurador-Geral do Município, profissional diverso daquele que interpôs o presente recurso.
Com efeito, não comprovada a capacidade postulatória (art. 75, III, do CPC), cabe a esta relatora, nos termos do art. 76, § 2º, I, do
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CPC, não conhecer do agravo interposto.
Do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento.
Ultrapassado o prazo de eventual recurso, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa nos sistemas processuais.
Comunique-se o juízo de base acerca dos termos deste decisum.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 2 de setembro de 2019.
Desª. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz
RELATORA

SEXTA CÂMARA CÍVEL
Apelação Cível nº 0816453-88.2017.8.10.0001 – PJE.
Apelante: Estado do Maranhão.
Procurador: Dr. Romário José Lima Escórcio.
Apelado: Luís Jorge Martins.
Advogado: Dr. Francisco Ivonei de Araújo Rocha (OAB/MA nº 12.340).
Procuradora de Justiça: Dra. Dra. Lize de Maria Brandão de Sá Costa.
Relatora: Desª Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Maranhão contra a sentença (ID 3682428) prolatada pelo Juiz de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís, que nos autos da Ação Ordinária nº. 0816453-88.2017.8.10.0001, proposta
por Luís Jorge Martins, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o Estado do Maranhão a pagar as diferenças
salariais percebidas a menor, quando da conversão de seus proventos de cruzeiro real para URVs, a ser apurado em liquidação de
sentença, assegurada essa incorporação à remuneração atual até a data efetiva da incorporação remuneratória. Valores
acrescidos de juros de mora, a partir da citação, calculados pelo índice da caderneta de poupança, e, correção monetária, da data
das parcelas, calculado pelo IPCA-E, além do pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação.
O Estado do Maranhão alega, em síntese, preliminarmente: a) violação ao art. 489, do CPC, uma vez que sentença seria genérica,
apresentando conceitos vagos, sem enfrentou o ponto central da questão posta; b) infração ao art. 1º, do Decreto nº 20.910/32,
uma vez que se operou a prescrição do fundo de direito, com a reestruturação remuneratória da carreira do servidor apelado. No
mérito, assevera a que o decisum apelado afrontou o art. 37, XIV, da CF/1988 com a interpretação dada pelos RE nº 561836, ADI
nº 2.323-MC/DF e ADI nº 2.321/DF, e ao princípio da isonomia (art. 5º, da CF), uma vez que, no caso presente, não foi
reconhecida a limitação temporal decorrente da edição da Lei nº 8.591/2007, que realizou a reestruturação remuneratória da
carreira dos servidores da carreira militar. Termos em que pede o provimento do apelo para reformar a sentença (ID 3682432).
O apelado apresentou contrarrazões rechaçando as teses recursais, pugnando ao final o indeferimento do recurso (ID 3682436).
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de ID 4003800, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, para reconhecer a
prescrição da pretensão autoral, a teor do art. 487, II, do CPC.
É o relatório.
Decido
Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Apelação Cível.
Verifico que a matéria versada nos autos se refere a incidência da Lei nº 8.880/94, que trata do sistema monetário e, por
conseguinte, da conversão das remunerações de Cruzeiros Reais para URV (Unidade Real de Valor), sabendo-se que essa
questão se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência, razão pela qual, analiso e julgo monocraticamente a presente
Apelação Cível, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC 1.
Conforme se extrai dos autos, o magistrado do feito condenou o Estado do Maranhão a pagar as diferenças salariais percebidas a
menor quando da conversão do provento da servidor apelado de cruzeiro real para URVs, a ser apurado em liquidação de
sentença, observada a prescrição quinquenal, contados a partir da propositura da ação, acrescidos de juros de mora e correção
monetária.
Da análise dos autos impõe inicialmente analisar as questões prejudiciais de mérito, apresentadas no recurso:
O ente público apelante arguiu a nulidade da sentença sob o argumento que seria genérica, apresentando conceitos vagos, sem
demonstrar de forma precisa os motivos que teriam embasado a decisão. Contudo, razão não lhe assiste.
Nesse sentido, como se verifica da simples leitura do decisum fustigado, o arrazoado expedido pelo juiz de base, claramente,
ateve-se à hipótese retratada na inicial e nos documentos postos no caderno processual, se manifestando, ainda que de forma
suscita, o que não lhe retira a exatidão, sobre os pontos intrínsecos e basilares para o deslinde do caso, não havendo, assim, que
se falar em fundamentação genérica. Conforme se vê de parte da decisão a quo fustigada:
“ Por fim, vale ressaltar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado em sede de repercussão geral, o qual, ao julgar
o RE 561836/RN em 26/09/2013 (DJe 10/02/2014), Rel. Min. Luiz Fux, pelo seu Tribunal Pleno, declarou o seguinte, verbis:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor
público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles
que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, , no âmbito do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário verbi gratia por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido
percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de
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aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do
processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação
dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão
da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará
jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será
absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do
advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do
Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão
da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande
do Norte.
Assim, pelo entendimento do STF acima exarado, o servidor somente terá direito ao índice de URV até a mudança do seu regime
remuneratório, quando então verificar-se-á, efetivamente, se houve a incorporação do referido índice aos seus vencimentos.
Isto quer dizer que deverá se fazer uma comparação entre o vencimento anterior, acrescido do índice de URV devido, com o
vencimento decorrente da lei que instituiu o novo regime remuneratório. Se este alcançar a mesma quantia da remuneração
anterior, ou superá-la, o servidor não terá direito à nenhuma incorporação (a partir da vigência da nova lei), garantido-se a ele
somente o recebimento dos valores retroativos.
Entretanto, constatando-se um decesso remuneratório, o servidor terá direito à diferença, a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada (VPNI).
No caso dos autos, essa situação poderá ser apurada em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, nos
termos do art. 509, inciso I, e, art. 510, ambos do CPC, ocasião em que o réu deverá comprovar a eventual existência
de novo regime remuneratório ao qual o autor está submetido.”. (destaquei).
Deste modo, AFASTO a PRELIMINAR arguida.
No que se refere a arguida preliminar de prescrição, concluo que assiste razão ao ente estadual apelante.
Senão vejamos:
A matéria ora em análise encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos termos do RE nº 561.836, Rel. Min.
Luiz Fux, com repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores afetados à recomposiçãodecorrente da conversão da
URV (implantação do Plano Real), com a incorporação, nas suas remunerações, do índice de 11,98%, ou daquele devido em cada
caso, porém, estabeleceu uma limitação temporal a fruição desse direito, que se dá com quando ocorrer reestruturação
remuneratória da carreira do servidor, de forma que a partir da lei de reestruturação se dá o marco inicial da prescrição. Conforme
se vê:
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22,
inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração
do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no
âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o
referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em
razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público. [...]. (STF, RE nº 561.836, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, J.em 26/09/2013). (destaquei).
Opostos Aclaratórios, foram assim julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO
MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE
LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO,
NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA
RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE
REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF, RE 561.836, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Luiz Fux, J. 18/12/2015, Public. 22/02/2016). (destaquei).
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribuna de Justiça, a exemplo:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI Nº 9.421/96. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 561.836/RN). RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão geral), adotou
entendimento segundo o qual o percentual, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão em URV, não
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representa aumento, mas mero reconhecimento do cálculo indevido no momento da conversão, não podendo assim ser abatido ou
compensado em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. II - Igualmente fixado pelo Supremo Tribunal Federal data
para o término de tal incorporação, qual seja, "momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público " (RE nº 561.836 RG-RN). III -
Em juízo de retratação, acolhe-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 561.836-RN. Recurso Especial
parcialmente provido, em sede de juízo de retratação. (STJ, REsp nº 1.160.053-SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Ficher, J. em
12/12/2017). (destaquei).
Nesse passo, constata-se que o atual entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de reconhecer a limitação temporal do
direito a recomposição, quando houver restruturação remuneratória da carreira do servidor, assim, nos casos em que ficar
demonstrado pelo ente federado a existência de legislação com esse viés, estará estabelecido o marco temporal final da fruição do
direito a sobredita recomposição. É dizer, com o advento dessa lei opera-se a perda da pretensão do próprio fundo de direito, não
sendo, por esse motivo, aplicável à situação o enunciado da Súmula nº 85 do STJ, pois, no caso concreto se verifica, como dito, a
negativa do próprio direito à composição.
No presente caso, o Estado do Maranhão demonstrou que houve a reestruturação remuneratória da carreira dos membros da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar estadual pela Lei nº 8.591/07, que dispõe sobre a fixação de subsídio para os
membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, de forma a absorver qualquer perda pretérita,
inclusive as derivadas da conversão da moeda para URV.
Dessa forma, com o advento da precitada Lei 8.591/07, de 27/04/2007, que limitou o direito, dos servidores da carreira militar do
Maranhão, à recomposição das perdas salariais advindas da conversão da moeda para URV, se operou a prescrição da pretensão
do apelado, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 03/06/2019, portanto, quando já decorrido mais de cinco anos do termo
ad quem para vindicar esse direito, impondo, assim, a reforma da sentença em análise, para reconhecer a ocorrência da
prescrição.
Nesse sentido colaciono julgado recente deste Tribunal de Justiça do Maranhão, in verbis:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL
MILITAR. REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DA PM-MA E CBM-MA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
IMPLANTAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE. IMPROCEDÊNCIA. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que é possível a limitação temporal das diferenças remuneratórias
decorrentes da equivocada conversão de cruzeiro real para URV em razão de posterior reestruturação remuneratória dos
servidores. Precedentes do STF (firmado em sede de repercussão geral) e do STJ. 2. As carreiras da Polícia Militar (PM-MA) e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão (CBM-MA) foram reestruturadas por meio da Lei nº 8.591, de 27.04.2007, com
modificação, inclusive, da composição remuneratória (implantação de subsídio).3. Considerando que a reestruturação deu-se em
27 de abril de 2007 (Lei nº 8.591), forçoso reconhecer a prescrição quinquenal das diferenças decorrentes da conversão dos
vencimentos de cruzeiros reais para URV ( Súmula 85/STJ), haja vista que a ação somente foi proposta após o decurso do prazo
de 5 anos. 4. Nessa mesma data (27.04.2007), extinguiu-se o direito de implantação de percentual de reajuste na remuneração
atual dos servidores, por ser o termo final para incorporação do índice eventualmente devido. 5. Remessa provida. (TJMA, RNec nº
0803532-43.2018.8.10.0040, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. KLEBER COSTA CARVALHO. DJe 31.10.2018). (destaquei).
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. POLICIAL MILITARDO ESTADO DO
MARANHÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA NA CARREIRA. LIMITE TEMPORAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO RECONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA. I – O STF, por meio do RE 561836, submetido a repercussão geral, definiu os
termos para a limitação temporal de incorporação dos 11,98%, ou de outro índice obtido em cada caso concreto, advindos de erro
na conversão monetária de Cruzeiro Real para URV, estabelecendo que a recomposição na remuneração do agente público deve
ocorrer até o momento em que sua carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público II - Na espécie, verificando-se que a lei nº 8.591/07 reestruturou a
carreira dos membros da polícia militar, o ajuizamento da presente ação somente em 21.08.2015 enfrenta a prescrição do fundo de
direito tendo por termo inicial os efeitos das leis em referência, que data de 27 de abril de 2007, quando já não mais se utilizava o
padrão monetário do Cruzeiro Real. Apelação provida. (TJMA, AC nº 038108/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. JOSÉ DE
RIBAMAR CASTRO, J. em 11/02/2019). (destaquei).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INTEGRANTES DA CARREIRA MILITAR DO
ESTADO DO MARANHÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI Nº 8.880/94. REESTRUTURAÇÃO DA
CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 8.591/07. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
PELO STF (RE 561.836/RN). 1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
561836/RN, pela sistemática da repercussão geral, bem como consoante a pacífica jurisprudência do STJ quanto à matéria, a
limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão de cruzeiro real para URV é possível
quando houver reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, incidindo a prescrição
quinquenal a partir da vigência de tal norma, ainda que não seja possível a compensação daquelas com reajustes posteriores. 2. A
lei que reestrutura a carreira do servidor e não corrige as diferenças devidas pelo critério errôneo de conversão dos seus
vencimentos de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), é ato de efeito concreto que caracteriza a negativa do próprio
direito a recomposição remuneratória pretendida, atingindo o próprio fundo do direito, nos termos do enunciado da Súmula nº 85-
STJ. 3. A reestruturação da carreira dos integrantes da polícia militar do Estado do Maranhão decorreu da Lei Estadual nº
8.591/07, de 27 de abril de 2007,a partir de quando incide a prescrição quinquenal nos termos do art. 1º, do Decreto-Lei 20.910/32.
4. No caso, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer a prescrição da pretensão dos Recorridos à recomposição de
perdas salariais decorrentes da aplicação de critério errôneo de conversão dos seus vencimentos de Cruzeiros Reais para Unidade
Real de Valor (URV), porquanto, embora tenham comprovado a condição de servidores públicos estaduais integrantes da Carreira
da Polícia Militar, ajuizaram a ação somente em 29.07.2015, quando já manifestamente decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para
a sua propositura. 5. Apelo conhecido e provido. 6. Unanimidade. (TJMA, AC nº 42274/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des.
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RICARDO DUAILIBE, J. em 08/04/2019). (destaquei).
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV COM PAGAMENTO DE
DESPESAS DEVIDAS.SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. IMPLANTAÇÃO DO
ÍNDICE DE REAJUSTE DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV.
IMPOSSIBILIDADE. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO.AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. - Segundo entendimento acompanhado pelo STJ e por esta Corte de Justiça, nos exatos termos da "...atual
jurisprudência do STF (RE 561.836- RG, tema 5, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014), o termo ad quem da incorporação do índice
de 11,98%, ou do índice apurado em processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da conversão do Cruzeiro
Real em URV, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória, visto que
não há direito à percepção, ad aeternum, de parcela de remuneração por servidor público. 2. Embargos de declaração acolhidos
para sanar o vício apontado." (RE 520871 ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
21/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05-10-2018 PUBLIC 08-10-2018). (TJMA, AInt nº 002915/2019 em AC nº
040166/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rela. Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, J. em 09/05/2019). (destaquei).
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO DO
ESTADO DO MARANHÃO. POLICIAL MILITAR. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. LIMITE TEMPORAL. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. O STF, por meio do RE 561.836, submetido a
repercussão geral,definiu os termos para a limitação temporal de incorporação dos 11,98%, ou de outro índice obtido em cada
caso concreto, advindos de erro na conversão monetária de Cruzeiro Real para URV, estabelecendo que a recomposição na
remuneração do agente público deve ocorrer até o momento em que sua carreira passar por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. II. Na espécie, verificando-se
que a Lei nº 8.591/07 reestruturou a carreira do quadro de Polícia Militar estadual, o ajuizamento da presente ação somente em
15/05/2017 enseja a prescrição do fundo de direito, tendo como termo inicial os efeitos da lei em referência, que data de
27/04/2007 quando já não mais se utilizava o padrão monetário do Cruzeiro Real. III. Sentença reformada. IV. Apelo conhecido e
provido. (TJMA, AC nº 0820799-82.2017.8.10.0001, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. RAIMUNDO JOSE BARROS DE SOUSA,
J. em 27/05/2019). (destaquei).
Por tais razões, estando o recurso em compasso com a majoritária e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria dos autos, aplico os termos do art. 932, inciso V, alínea b, do CPC, e,
monocraticamente, e de acordo com o parecer do Ministério Público, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para reformar a
sentença de primeiro grau no sentido de extinguir o feito com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição, com
base no art. 487, I e II do CPC2.
Condeno, outrossim, o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência,
que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o zelo profissional, a importância e a complexidade da demanda, o trabalho
realizado e o tempo exigido para o serviço, a teor do art. 85, § 2° e § 8°, do CPC3, cuja exigibilidade, entretanto, ficará suspensa
pelo período de 5 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 98, § 2° e § 3º, do CPC4, face o recorrido ser beneficiária da justiça
gratuita.
Transcorrido in albis o prazo para recurso, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se ao arquivamento dos autos e à
respectiva baixa ao primeiro grau.
Publique-se, intimem-se e cumpra-se.
São Luís (MA), 02 de Setembro de 2019.
Des.ª Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz
Relatora
1 CPC. Art. 932. Incumbe ao relator:
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
2 CPC, Art. 487.Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
3 CPC. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4 CPC, Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários
advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º- Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
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SEXTA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.° 0840857-09.2017.8.10.0001
EMBARGANTE: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: LUCAS SOUZA PEREIRA
EMBARGADO (A): RITA DE CASSIA MENDES
ADVOGADO: CARLOS THADEU DINIZ OLIVEIRA (OAB/MA 11.507)
RELATOR: DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
ACOLHIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. APELO PROVIDO.
I. Os aclaratórios têm rígidos contornos processuais, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, sendo oponíveis nos casos de decisões judicias obscuras, omissas ou contraditórias.
II. Em diversos julgados esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que considerando que a primeira reestruturação
da carreira do professor estadual deu-se com a Lei n.° 6.110, publicada em 15 de agosto de 1994, este será o termo ad quem para a
incorporação do índice de URV, a partir de então começa a correr o prazo prescricional.
III. Tendo em vista que a presente ação somente foi proposta em outubro de 2017, seu direito foi atingido pelo lapso prescricional
de cinco anos previsto no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/32.
IV. Embargos acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao apelo interposto pelo Estado do Maranhão, a fim de
reconhecer a prescrição e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, opostos pelo Estado do Maranhão em face da decisão
monocrática de ID n.° 2813033, que deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargante, reconhecendo a limitação
temporal do pagamento da diferença remuneratória decorrente da conversão de cruzeiro real em URV, caso seja demonstrado
pelo Estado do Maranhão, na fase de cumprimento de sentença, que ocorreu a absorção do índice pelas leis que reestruturaram a
carreira do magistério, considerando a data da publicação das leis.
Nos presentes aclaratórios sustenta o embargante que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 561836, fixou
entendimento uma limitação temporal para a incorporação do índice de URV à remuneração dos servidores públicos, decidindo
que a situação fática que embasaria o percebimento de tal vantagem deixaria de subsistir com a reestruturação da carreira do
servidor.
Afirma que a carreira do magistério estadual sofreu reestruturação remuneratória com a Lei estadual n.° 6.110/94, incorporando o
vindicado reajuste, de modo que apenas até esta data foram devidas as diferenças remuneratórias referentes ao percentual de
URV.
Dessa forma, afirma que como a última diferença remuneratória mensal foi devida há mais de cinco anos antes do ajuizamento da
ação de cobrança, resta consumada a prescrição quinquenal, conforme entendimento firmado por este próprio TJMA.
Requer, assim, seja sanado o vício apontado, a fim de reconsiderar o seguinte ponto: “ a autora é professora da rede estadual de
ensino, carreira que já sofreu reestruturação por meio das leis n. 6.110/1994, e n. 9.860/2013, com modificação dos cargos,
classes e vencimentos dos professores da rede estadual de ensino, gerando a extinção do direito a incorporar o índice de URV, a
conversão do excedente em VPNI e a sua absorção pelos reajustes posteriores (tudo nos moldes do RE 561.836), observada a
prescrição (Súmula 85, STJ).”
Apesar de devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta.
É o relatório. DECIDO.
Conheço dos presentes embargos, uma vez que opostos com regularidade.
Inicialmente, cabe esclarecer que os aclaratórios têm rígidos contornos processuais, cujas hipóteses de cabimento estão
taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo oponíveis nos casos de decisões judicias obscuras,
omissas ou contraditórias. Eis o teor do artigo:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso dos autos, a parte ora embargante alega ocorrência de vício no julgado, ante o não reconhecimento da prescrição, em
razão da reestruturação da carreira do magistério sofrida pela Lei estadual n.° 6.110/94.
Assiste razão ao embargante.
Em diversos julgados esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que considerando que a primeira reestruturação da
carreira do professor estadual deu-se com a Lei n.° 6.110, publicada em 15 de agosto de 1994, este será o termo ad quem para a
incorporação do índice de URV, a partir de então começa a correr o prazo prescricional.
Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER EXECUTIVO. PROFESSOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ABSORÇÃO DO ÍNDICE DA URV. POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC.
I. A matéria em questão já foi amplamente debatida neste Egrégio Tribunal de Justiça, que possui entendimento sedimentado de
que os servidores públicos do Poder Executivo têm direito à diferença salarial decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais
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em URV, cujo valor deve ser apurado, mediante liquidação de sentença.
II. Contudo, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrentes de reestruturação
da carreira dos servidores, de modo que seja incorporado as perdas da URV. Precedentes do STF e TJMA.
III. Considerando que a primeira reestruturação ocorreu através da Lei nº 6.110, de 15.08.1994, forçoso reconhecer a referida data
como termo final de incidência do percentual decorrente da conversão da URV, impondo-se a reforma da sentença que se encontra
fulminada pela prescrição.
IV. Apelação Cível conhecida e provida. (Apel. Civ. n.° 0816600-51.2016.8.10.0001. Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho. 6ª
Cam. Civ. Julgado em 09/01/19).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PROFESSOR. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
IMPLANTAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE. IMPROCEDÊNCIA. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que é possível a limitação temporal das diferenças remuneratórias
decorrentes da equivocada conversão de cruzeiro real para URV em razão de posterior reestruturação remuneratória dos
servidores. Precedentes do STF (firmado em sede de repercussão geral) e do STJ.
2. A carreira do magistério estadual foi reestruturada por meio das Leis nos 6.110, de 15/08/1994, e 9.860, de 01/07/2013, com
modificação dos cargos, classes e vencimentos dos professores da rede estadual de ensino.
3. Considerando que a primeira reestruturação da carreira, cargo e remuneração, deu-se em 15 de agosto de 1994 (Lei nº 6.110),
forçoso reconhecer a prescrição quinquenal das diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para
URV(Súmula 85/STJ), haja vista que a ação somente foi proposta após o decurso do prazo de 5 anos (30/04/2014).
4. Nessa mesma data (15/08/1994), extinguiu-se o direito de implantação de percentual de reajuste na remuneração atual dos
servidores, por ser o termo final para incorporação do índice eventualmente devido.
5. Ausentes os vícios apontados, ante a higidez e a clareza do julgado e, evidenciado o propósito de rediscutir matérias apreciadas
pelo relator, os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.
6. Embargos de declaração rejeitados. (ED na Apel. Civ. n.° 0865658-23.2016.8.10.0001. Rel. Des. Kleber Costa Carvalho. 1ª Cam.
Civ. Julgado em 20/09/18).
Portanto, no caso em apreço, a Lei n.° 6.110/94, que promoveu a primeira reestruturação da carreira do apelado, deve ser tida
como termo final de incidência do percentual decorrente da conversão da URV.
Com efeito, "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição
de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (AgRg no REsp 1.424.052/SC,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014)" (AgInt no REsp 1559028/SP,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017).
Assim, tendo em vista que a presente ação somente foi proposta em outubro de 2017, seu direito foi atingido pelo lapso
prescricional de cinco anos previsto no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/32.
Com base nas razões supra alinhadas, conheço e acolho os presentes embargos para, conferindo-lhes efeitos modificativos, DAR
PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado do Maranhão, a fim de reconhecer a prescrição e julgar improcedentes os pedidos
contidos na inicial, nos termos da fundamentação supra.
Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que
fixo R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade, entretanto, ficará suspensa pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
98, §3º, do Código de Processo Civil.
PUBLIQUE-SE e, uma vez certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à Comarca de origem, dando-se baixa.
São Luís/MA, 23 de agosto de 2019.

DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

SEXTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0850155-25.2017.8.10.0001
APELANTE: RAIMUNDA LOURENÇA RODRIGUES
ADVOGADO: KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES (OAB/MA 9.821)
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: JOÃO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PISO
NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. ADI N° 4.167/DF. CONSTITUCIONALIDADE DO PISO NACIONAL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO JULGADO. LEI ESTADUAL N° 9.860/2013. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
RECONHECIMENTO. PLENÁRIO DO TJMA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 927, V DO CPC. VIOLAÇÃO A TESE
PARADIGMA EXTRAÍDA DO REsp REPETITIVO n° 1.426.210. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO.
I. A Lei nº 11.738/08 instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
II. O STF na ADI n° 4.167/DF entendeu ser constitucional o piso nacional de professores instituído pela Lei 11.738/2008, de modo
que o vencimento base não seja fixado abaixo de determinado valor, não estabelecendo, contudo, a fixação do piso sobre as
demais verbas remuneratórias, motivo pelo qual inexiste ofensa ao referido julgado.
III. O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão ao apreciar o Mandado de Segurança nº 0800330-81.2018.8.10.0000, de relatoria
do Des. Kleber Costa Carvalho, já se manifestou no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade formal do art. 32 da Lei nº
9.860/2013, por vício de iniciativa, haja vista que somente o Poder Executivo Estadual tem competência privativa para criação de
lei que importe em aumento de remuneração de servidores, não sendo possível a iniciativa da Assembleia Legislativa Estadual.
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IV. Inexiste ofensa a tese paradigma extraída do REsp repetitivo nº 1.426.210, eis que o julgado não determinou a incidência
automática do piso salarial em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente
ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
V. Apelação desprovida monocraticamente.

DECISÃO
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDA LOURENÇA RODRIGUES contra a sentença exarada pelo Juízo da 7ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Ilha de São Luís/MA - 1° Cargo, que nos autos do Processo n°
0850155-25.2017.8.10.0001, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Em suas razões recursais (ID 3550718), a apelante alega ofensa ao disposto no art. 105, III, b, da Constituição da República, bem
como nos artigos 1.039 e 1.040, III, do CPC e no art. 28 e seu parágrafo único da Lei nº 9.868/1999.
Sustenta a ocorrência de violação à tese prevista na ADI nº 4167/DF, em razão de suposta ofensa ao pacto federativo, bem como
ao princípio da iniciativa do Poder Executivo e ao da não vinculação da remuneração.
Aduz ainda que no REsp repetitivo nº 1.426.210 ficou estabelecida a incidência automática do piso salarial profissional nacional em
toda a carreira do magistério, com reflexo imediato sobre todas as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado
na lei local e que no caso do Maranhão a Lei nº 9.860/2013, em seu art. 32, assegurou essa incidência automática.
Requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos formulados à inicial.
Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Maranhão Id 3550721.
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de Id 3595517 se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
É o relatório. DECIDO.
Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o presente apelo merece ser conhecido, bem
como efetuarei o julgamento de forma monocrática, uma vez que o Código vigente estabeleceu a faculdade de o relator dar ou
negar provimento ao recurso quando presentes as hipóteses descritas no artigo 932, incisos IV e V, tendo em vista a contrariedade
do apelo ou da decisão recorrida a jurisprudência de Tribunal Superior ou deste Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido, cumpre-me trazer à baila a Súmula n.° 568 do STJ, verbis:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). Original sem
destaques.
Sedimentada a necessidade de apreciação monocrática do vertente apelo, passo à sua análise.
Com efeito, a Lei nº 11.738/08 instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica,
dispondo em seu art. 2º, in verbis:
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00
(novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40
(quarenta) horas semanais.
§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem se aqueles que desempenham as atividades de
docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão,
orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas
etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.
§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no
caput deste artigo. § 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária
para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
§ 5º As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos
profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005."
Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade da referida lei, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4167/DF, consoante se vê da leitura abaixo:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL
PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL.
RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade,
na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu
(arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do
ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais
relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema
educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional
a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação
às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos
arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011,
DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46,
n. 282, 2011, p. 29-83) (negritei)
Destarte, não há que se falar em ofensa à tese prevista na ADI nº 4.167/DF, pois não se nega a constitucionalidade do piso
nacional de professores instituído pela Lei nº 11.738/08, tendo o julgado apenas firmado o entendimento de que o vencimento base

Página 291 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



não seja fixado abaixo de determinado valor, não estabelecendo a fixação do piso nas demais verbas remuneratórias.
De outra banda, como a pretensão da apelante consiste na condenação do Estado do Maranhão ao pagamento dos reajustes dos
seus vencimentos em percentuais apurados ao longo dos anos, vejamos o que diz o art. 32 da Lei n° 9.860/2013, in litteris:
Art. 32. O Poder Executivo procederá aos ajustes dos valores do vencimento do Subgrupo Magistério da Educação Básica no mês
de janeiro, no percentual do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério.
Sendo assim, o Plenário desta Egrégia Corte, ao apreciar o Mandado de Segurança nº 0800330-81.2018.8.10.0000, de relatoria do
Des. Kleber Costa Carvalho, decidiu no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade formal do art. 32 da Lei nº 9.860/2013, por
vício de iniciativa, eis que apenas o Poder Executivo Estadual possui competência privativa para criação de lei que importe em
aumento de remuneração de servidores, não sendo possível a iniciativa da Assembleia Legislativa Estadual, senão vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE DE VENCIMENTO. PERCENTUAL DEFINIDO
NOS TERMOS DE LEI FEDERAL. APLICAÇÃO AOS PROFESSORES QUE RECEBEM O PISO NACIONAL. RECEBIMENTO
ACIMA DO PISO. DESNECESSIDADE DE REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL. VINCULAÇÃO DOS REAJUSTES DOS
VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTADUAIS À VARIAÇÃO DO PISO NACIONAL. INDEXAÇÃO INCONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO DO ARTIGOS 18, 37, XIII, E 61, §1º, II, “a”, da CF.
1. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica, bem como os critérios para o seu reajustamento anual.
2. In casu, a impetrante não se desincumbiu do ônus de provar receber abaixo do valor mínimo correspondente ao piso nacional do
magistério.
3. Em verdade, do cotejo entre o piso nacional informado na petição inicial e as fichas financeiras juntadas aos autos, depreende-
se que a impetrante, que tem jornada semanal de 20 horas, percebe, vencimento base proporcionalmente acima do piso salarial
estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 para os professores com jornada de 40 horas, não prosperando, portanto, a tese de
inobservância do piso salarial nacional da categoria.
4. De igual modo, não prospera a tese no sentido de que os professores, que já recebem valor superior ao piso nacional,
têm direito, com base no art. 32 da Lei Estadual nº 9.860/2013, a um reajuste no mesmo percentual em que reajustado o
piso salarial nacional com base na referida lei federal, tendo em vista que a norma contraria não só o art. 18 da CF, mas
também o art. 61, §1º, II, “a”, da Carta Magna, violando a um só tempo a iniciativa privativa do chefe do executivo de
aumentar a remuneração dos servidores e a autonomia com que se dotou o ente estadual no pacto federativo.
5. Na mesma linha de raciocínio, o artigo 32 da lei estadual 9.860/2013 viola também o art. 37, XIII, da Constituição
Federal, segundo o qual “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público” .
6. Considerando que a impetrante não demonstrou receber valor inferior ao piso salarial nacional do magistério público e ainda em
função da flagrante inconstitucionalidade do art. 32 da lei estadual 9.860/2013, inexiste direito líquido e certo ao percentual de
reajuste requerido no presente mandamus, e, por consequência, de qualquer diferença a ser implantada em seus vencimentos,
tampouco valores retroativos a serem pagos.
7. Segurança denegada. (TJ-MA – MS n.º 0800330- 81.2018.8.10.0000, Tribunal Pleno, Desembargador Relator: KLEBER COSTA
CARVALHO, Publicação 19/07/2018) (g.n.)
Dessa forma, tendo em vista que a interpretação acima foi firmada pelo Plenário desta Corte, incide na espécie, a nova sistemática
de precedentes instituída pelo NCPC, em seu art. 927, in verbis:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[…]
V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
Cabe destacar ainda, que a Constituição Federal em seu art. 37, XIII veda a vinculação da remuneração dos servidores, in verbis: “
Art. 37 (…)XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público”.
Nesse sentido:
Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso II do art. 27 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Lei estadual nº 1.117/90.
Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial não inferior ao salário mínimo profissional. Vício de Iniciativa.
Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida. Procedência. 1. Inequívoco o vício de iniciativa da Lei estadual nº
1.117, de 30 de março de 1990, na medida em que estabelece normas para aplicação do salário mínimo profissional aos
servidores estaduais. Incidência da regra de iniciativa legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo para dispor sobre
remuneração dos cargos e funções do serviço público, em razão da cláusula de reserva prevista no art. 61, § 1º, inciso II, alínea a,
da Carta Magna. 2. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para
efeitos de remuneração de pessoal do serviço público, a Constituição estadual, diversamente, assegura aos servidores públicos
estaduais ocupantes de cargos ou empregos de nível médio e superior piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do
trabalho (...) não inferior ao salário mínimo profissional estabelecido em lei, o que resulta em vinculação dos vencimentos de
determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento
automático daqueles vencimentos, sem interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio
federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 3. A
jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de
servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do estado a fatores alheios à sua
vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais
profissionais. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 290 SC,
Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2014 PUBLIC 12-06-2014).NEGRITEI.
In casu, tenho ser aplicável à espécie, o contido no Enunciado da Súmula Vinculante n° 37 do STF1, uma vez que ao Poder
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Judiciário é vedado aumentar vencimentos de servidores públicos.
Ademais, ao Judiciário cabe apenas aplicar as leis ao caso concreto e, na ausência de legislação específica, não pode intervir na
presente questão, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e ingerência indevida em questão privativa do
Poder Executivo.
Igualmente não merece prosperar a alegada ofensa à tese paradigma extraída do REsp repetitivo nº 1.426.210, eis que o julgado
assentou a seguinte tese:
"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica
deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não
havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e
gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (REsp
1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). grifamos
Portanto, a Lei Federal nº 11.738/2008 tão somente assegura que o vencimento básico não pode ser inferior ao valor do piso, não
havendo nenhum dispositivo que garanta aos professores o reajuste salarial no mesmo percentual em que reajustado o piso
nacional.
Logo, irretocável a sentença vergastada, pois, no caso em apreço, inexiste violação ao disposto no art. 105, III, b, da Constituição
da República, aos artigos 1.039 e 1.040, III, do CPC e ao art. 28 e seu parágrafo único da Lei nº 9868/1999.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 932, IV, do CPC e no enunciado da Súmula 568/STJ CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença de base em todos os seus termos.
PUBLIQUE-SE e, uma vez certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à Comarca de origem, dando-se baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 27 de agosto de 2019

DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

1
Súmula Vinculante n° 37 - Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de
isonomia.

SEXTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVELN.º 003755/2019- COROATÁ/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0003047-67.2013.8.10.0035
APELANTE: MARIA JOSÉ DE SOUSA
ADVOGADO (S): FRANCISCO CARLOS MOUZINHO DO LAGO (OAB/MA 8776), CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA (OAB/MA 8011)
APELADO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: FABIO FRASATO CAIRES (OAB/AL 14063-A)
RELATOR: DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
DESPACHO
Considerando que os processos que versam sobre a matéria discutida no IRDR nº 53.983/2016 se encontravam suspensos, aguardando o julgamento e
formação da tese jurídica a ser aplicada os casos afetados (art. 982, I, CPC).
Considerando que na Sessão do dia 12.09.2018, o Plenário deste egrégio Tribunal de Justiça julgou o mérito do IRDR nº 53.983/2016 para fixar 4 (quatro) teses
jurídicas relativas às ações que tratam de contratos de empréstimos consignados.
Considerando que o mencionado IRDR está na pendência de Julgamento de Recurso Especial distribuído ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, entretanto,
sua insurgência relaciona-se somente ao pagamento das custas da perícia grafotécnica nos contratos de empréstimo consignado abrangidos pela decisão de
mérito do IRDR.
Considerando que as demais matérias decididas no IRDR já transitaram em julgado, bem como a Recomendação nº 82019 da Corregedoria Geral de Justiça
(21.08.2019) no sentido de prosseguimento dos feitos relativos à matéria empréstimos consignados, com a ressalva da primeira tese (ônus da perícia
grafotécnica), cuja discussão se encontra devolvida no Recurso Especial ao STJ, não recaindo nenhuma ordem de suspensão sobre os demais pontos
relacionados aos empréstimos consignados.
Determino o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer conclusivo.
Após retornem os autos conclusos.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.
Des.JOSÉJORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

SEXTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº12105/2018 (Comarca deGovernador Nunes Freire)
NUMERAÇÃO ÚNICA 0000310-24.2016.8.10.0088
APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASILS.A.
Advogado: Luciano Costa Nogueira(OAB/MA6593)
APELADA: VERA LÚCIA GOMES DA SILVA
RELATOR:DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
DESPACHO
DEFIRO o pedido de fl. 78 a fim de retificar o nomedo apelante na decisão monocrática às fls. 69/76, conformea qualificação em epígrafe.
Em ato contínuo, determino a nova publicação do aludido decisum,cancelando-se a anteriorde certidão à fl. 76v.
CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.
DES. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator
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SEXTA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº0287452019
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0002249-78.2014.8.10.0033
EMBARGANTE: VANESSA LOPES BATISTA
ADVOGADA: NATHALIA RAFIZA SILVA BARROS(OAB MA 15329)
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE COLINAS
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: WANDESSON RODRIGUES DOS SANTOS (OAB MA 13561)
RELATOR: Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
DESPACHO
Tendo em vista que se trata de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, determino seja a parte embargada intimada para que, no prazo de 10(dez)
dias úteis, querendo, apresente manifestação sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º, c/c art.183, ambos do Código de Processo Civil.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.
Des. JOSÉJORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

SEXTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO INTERNO N.° 028825/2019-SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA:0000199-03.2014.8.10.0123
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR (OAB MA 11099-A)
AGRAVADO: MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
ADVOGADO: LUCAS OLIVEIRA (OAB MA 12045)
RELATOR:Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
D E S P A C H O
Tendo em vista que se trata de Agravo Interno, intime-se a parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, apresente manifestação sobre
o recurso, nos termos do art. 1.021 §2º do Novo Código de Processo Civil.
Após, cumprida a diligência, voltem-me conclusos.
Publique-se e CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 27 de agosto de 2019.
Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Relator

Referência: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0810203-08.2018.8.10.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHAO
AGRAVADO: CLEONILDE PEREIRA DA ROCHA SANTOS, PAULO SERGIO GONCALVES SALES, CREUSA DE JESUS DINIZ
MORAES, ADENILCE LUCIA PINHEIRO
Advogado do(a) AGRAVADO: EDSON CASTELO BRANCO DOMINICI JUNIOR - MA8563-A
Gabinete Desª. Anildes de Jesus B. Chaves Cruz
I N T I M A Ç Ã O
Torno público para conhecimento das partes interessadas que Excelentíssima Desembargadora Relatora exarou decisão datada
de 08/09/2019 , determinando a intimação da parte Agravada para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Coordenadoria das Câmaras Cíveis Isoladas do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em 2 de setembro de 2019.
Patrícia Veras Veiga
Matrícula: 99770

Referência: APELAÇÃO CÍVEL (198)0858918-49.2016.8.10.0001
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
APELADO: TEREZINHA DE JESUS CUTRIM COSTA BALATA
Advogado do(a) APELADO: THIAGO DE MELO CAVALCANTE - MA11592-A
Gabinete Desª. Anildes de Jesus B. Chaves Cruz
I N T I M A Ç Ã O
Torno público para conhecimento das partes interessadas que Excelentíssima Desembargadora Relatora exarou decisão datada
de 30.07.2019, determinando a intimação da parte Agravada para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Coordenadoria das Câmaras Cíveis Isoladas do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em 2 de setembro de 2019.
Patrícia Véras Veiga
Matrícula: 99770
Sexta Câmara Cível

- PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO -
PAUTA DE JULGAMENTO - PJE

SEXTA CÂMARA CÍVEL
SERÃO JULGADOS PELA SEXTA CÂMARA CÍVEL, QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS NOVE HORAS, OU NÃO
SE REALIZANDO, NAS SESSÕES SUBSEQUENTES OS SEGUINTES PROCESSOS:
1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0804689-74.2018.8.10.0000
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AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARAIOSES
ADVOGADO: LOURIVAL GONCALVES DE ARAUJO FILHO - OAB: PI2926-A
AGRAVADO: APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
ADVOGADO: WESLEY MACHADO CUNHA - OAB: MA9700-S
RELATOR: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
ZE DE MARIA BRANDÃO DE SÁ COSTA
2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0804075-69.2018.8.10.0000
AGRAVANTE: ALLYSON FRANK RIBEIRO CALVET
ADVOGADO: ADRIANO LAUNE RODRIGUES - OAB: MA8671-A, FERNANDA LAUNE RODRIGUES - OAB: MA7363-A
AGRAVADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR: RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO
RELATOR: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0805857-14.2018.8.10.0000
AGRAVANTE: ELLEN CRISTINA PEREIRA DE SOUSA, ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO SOUSA, L.G.C.D.S E M.C.D.S
ADVOGADO: WILLANA DE JESUS MONTEIRO MARTINS PEDERNEIRAS - OAB: MAA9544000
AGRAVADO: EDSON PEREIRA DE SOUSA
RELATOR: JOSE JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0808534-17.2018.8.10.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB: MA11706-A
AGRAVADO: SILVANA CLAUDIA DA SILVA
ADVOGADO: ERIK FERNANDO DE CASTRO CAMPOS - OAB: MA16514-A
RELATOR: JOSE JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0810413-59.2018.8.10.0000
AGRAVANTE: RAIFRAN DE CARVALHO PONTES

ADVOGADO: FERNANDA MEDEIROS PESTANA - OAB: MA10551-A, THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - OAB:
MA10012-A

AGRAVADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR: RICARDO GAMA PESTANA
RELATOR: JOSE JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
6 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0808888-42.2018.8.10.0000
AGRAVANTE: BELZARINA SOUSA COSTA
ADVOGADO: AIRON CALEU SANTIAGO SILVA - OAB: MA17878-A
AGRAVADOS: CAMILA PEREIRA DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO: WESLLEY ALVES DE SOUSA - OAB: MA9587-A
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
7 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL | NÚMERO PROCESSO N° 0804176-25.2018.8.10.0027
REQUERENTE: VALDIR SGARBOSSA
ADVOGADOS: DENES PETHERSON ROCHA VIEIRA - OAB: MA7646-A, GESSIVALDO CAMPOS LOBO - OAB: MA9697-A
REQUERIDO: ADAILTON FERREIRA CAVALCANTE
ADVOGADOS: AMANDA CHRISTIELLE MARINHO MARQUES - OAB: MA9370-A E OUTROS
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
8 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0805699-22.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: INBRANDS S.A
ADVOGADOS: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB: SP1789300A E OUTROS
AGRAVADO: A PEREIRA DA SILVA - ME
ADVOGADOS: PANMALLA CARNEIRO MOREIRA BACELLAR - OAB: MA9480 E OUTROS
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
9 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0803977-50.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - OAB: CE18663-A
AGRAVADO: A.R.R.P REPRESENTADO POR DEURYSLENNY RIBEIRO ROCHA PENHA
ADVOGADO: DIEGO ARMANDO ARAUJO CORDEIRO - OAB: MA11837-A
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
10 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0805802-29.2019.8.10.0000
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AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADO: FELIPE VILELA AGUIAR RIBEIRO - OAB: GO24780
AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES DE SOUSA
ADVOGADO: JADSON GONCALVES DE LIMA - OAB: DF16032
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Á COSTA
11 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0804580-26.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA - OAB: MA10063-A
AGRAVADO: ANDRE CARDOSO SOUSA
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
12 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0805637-79.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: DANIEL BATALHA PIANCO SOUSA

ADVOGADOS: THAISA LORENA DA SILVA COSTA - OAB: MA17101-A, HILTON HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA - OAB:
MA14206-A

AGRAVADO: NATHANAEL ALVES DE AMORIM
ADVOGADA: THAYS DA SILVA NASCIMENTO - OAB: MA12449-A
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
13 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0808679-73.2018.8.10.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB: MA6340-A, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB: MA9336-A
AGRAVADO: MARIA DEUSA OLIVEIRA HAMADA
ADVOGADO: DIOGO DIAS MACEDO - OAB: MA7893000A, RAFAEL FERRAZ MARTINS - OAB: MA7552
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
14 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0802594-37.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDO ALVES PEREIRA
ADVOGADO: MAYKON VEIGA VIEIRA DOS SANTOS - OAB: MA1088500A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COROATA
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
15 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0806805-53.2018.8.10.0000
AGRAVANTE: GESSILENE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO: MAYKON VEIGA VIEIRA DOS SANTOS - OAB: MA1088500A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COROATA
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
16 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0803386-88.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: V P DE MELO GONCALVES AUTO PECAS - ME
ADVOGADO: GEORGE MUNIZ RIBEIRO REIS - OAB: MA16194-A
AGRAVADO: ESTADO DO MARANHAO
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
17 - AGRAVO DE INSTRUMENTO | NÚMERO PROCESSO N° 0808387-88.2018.8.10.0000
AGRAVANTE: ILZA MARIA BEZERRA BONFIM

ADVOGADOS: FERNANDA MEDEIROS PESTANA - OAB: MA10551-A, KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES - OAB:
MA9821-A, THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - OAB: MA10012-A

AGRAVADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR: ROMÁRIO JOSÉ LIMA ESCÓRCIO.
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
18 - APELAÇÃO CÍVEL | NÚMERO PROCESSO N° 0815398-39.2016.8.10.0001
APELANTES: JUSTINA DIONIZIA COSTA NASCIMENTO, NATANAEL DA SILVA NERES
ADVOGADOS: FABIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE - OAB: MA10019-A E OUTROS
APELADO: CEMAR- COMPANHIA ELETRICA DO MARANHÃO
ADVOGADOS: DINO, FIGUEIREDO & LAUANDE ADVOCACIA, LUANA OLIVEIRA VIEIRA OAB/MA 8437 EOUTROS.
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
19 - APELAÇÃO CÍVEL | NÚMERO PROCESSO N° 0801981-04.2018.8.10.0048
APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - CEMAR
ADVOGADOS: TIAGO JOSE FEITOSA DE SA - OAB: MA8654-A E OUTROS
APELADA: VERA LUCIA MARTINS VIEIRA
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ADVOGADOS: JEONYS CALDAS CARVALHO AGUIAR - OAB: MA15851-A, GERBSON FRANK CALDAS CARVALHO AGUIAR
- OAB: MA14186-A

RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
20 - APELAÇÃO CÍVEL | NÚMERO PROCESSO N° 0812483-17.2016.8.10.0001
APELANTE: RAIMUNDA NONATA AZEVEDO COSTA OLIVEIRA

ADVOGADOS: GUILHERME AUGUSTO SILVA - OAB: MA9150-A, JOAO HENRIQUE RAPOSO NASCIMENTO - OAB:
MA9152-A

APELADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR: PAULO FELIPE NUNES DA FONSECA
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
21 - APELAÇÃO CÍVEL | NÚMERO PROCESSO N° 0845885-55.2017.8.10.0001
1ºAPELANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR: LUCAS SOUZA PEREIRA
2º APELANTE: JOAO ELIAS MARTINS
ADVOGADO: MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS - OAB: MA15340-A
1º APELADO: JOAO ELIAS MARTINS, ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: MARCELO CAMILO DOS SANTOS FREITAS - OAB: MA15340-A
2º APELADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR: LUCAS SOUZA PEREIRA
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
22 - APELAÇÃO CÍVEL | NÚMERO PROCESSO N° 0808558-13.2016.8.10.0001
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADA: JHERSYKA COSTA DE OLIVEIRA OAB/MA 15.421
APELADA: MARINALVA ANGELA RABELO DE ARAUJO
ADVOGADA: DANDARA CAMARA RODRIGUES FREIRE - OAB: MA14106-A
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
23 - APELAÇÃO CÍVEL | NÚMERO PROCESSO N° 0844138-07.2016.8.10.0001
APELANTE: CLARO S.A.
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB: MA11442-A
APELADO: JOSIVALDO FLOR COSTA BARBOSA
ADVOGADO: JOSE DE RIBAMAR TORREAO SMITH JUNIOR - OAB: MA6124-A ANDRÉ LUIZ CRUZ ROCHA OAB/MA 19462
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
24 - APELAÇÃO CÍVEL | NÚMERO PROCESSO N° 0846001-61.2017.8.10.0001
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB: MG44698-A OAB/MA14.009-A
APELADO: AFONSO NELSON MARTINS ARTHURO
ADVOGADA: NATHALEE BRUSACA ABREU - OAB: MA9543-A
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
25 - APELAÇÃO CÍVEL | NÚMERO PROCESSO N° 0832436-64.2016.8.10.0001
APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

ADVOGADOS: GABRIEL SILVA PINTO - OAB: MA11742-A, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB: MA8882-S E
OUTROS

APELADA: RENATA ROSA MENDONCA

ADVOGADOS: FABRICIO MENDONCA DIAS CARNEIRO - OAB: MA13354-A, GUSTAVO MENDONCA DIAS CARNEIRO -
OAB: MA15406-A

RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
26 - APELAÇÃO CÍVEL | NÚMERO PROCESSO N° 0800031-55.2017.8.10.0060
APELANTE: JORGE LUIZ SOARES DA SILVA
ADVOGADO: HENRY WALL GOMES FREITAS - OAB: PI4344-A
APELADO: SARAIVA E SICILIANO S/A
ADVOGADO: DANILO ANDRADE MAIA - OAB: MA15276-A, JULIO CESAR GOULART LANES - OAB: RS46648-A
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
27 - APELAÇÃO CÍVEL | NÚMERO PROCESSO N° 0854882-61.2016.8.10.0001
APELANTE: MARIA DA GLORIA BALDEZ SILVA
ADVOGADOS: ANDERSON CARLOS SOARES - OAB: MA11563, MAURICIO GEORGE PEREIRA MORAIS - OAB: MA11566-A
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APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA
ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - OAB: DF29190-S
RELATORA: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
28 - APELAÇÃO CÍVEL | NÚMERO PROCESSO N° 0811552-43.2018.8.10.0001
APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO: JOSE MANUEL DE MACEDO COSTA FILHO - OAB: MA5715-A E OUTROS
APELADO: JOSE COSTA FERREIRA
DEFENSOR: RODRIGO GOMES DE FREITAS PINHEIRO.
RELATOR: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
29 - APELAÇÃO CÍVEL | NÚMERO PROCESSO N° 0804029-94.2018.8.10.0060
1º APELANTE: : IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
ADVOGADA: GIZA HELENA COELHO - OAB: SP166349-A
2º APELANTE: FRANCILEUDE GONCALVES DE CARVALHO
ADVOGADO: HENRY WALL GOMES FREITAS - OAB: PI4344-A
1º APELADA: FRANCILEUDE GONCALVES DE CARVALHO
ADVOGADO: HENRY WALL GOMES FREITAS - OAB: PI4344-A
2º APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
ADVOGADA: GIZA HELENA COELHO - OAB: SP166349-A
RELATOR: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", EM SÃO LUÍS, 02DE SETEMBRODE 2019
Desembargador LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
Presidente da Sexta Câmara Cível Isolada/TJMA

PAUTA DE JULGAMENTO
SEXTA CÂMARA CÍVEL

SERÃO JULGADOS PELA SEXTA CÂMARA CÍVEL, QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS NOVE HORAS, OU NÃO
SE REALIZANDO, NAS QUINTAS-FEIRAS SUBSEQÜENTES OS SEGUINTES PROCESSOS:
1-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0000397-34.2015.8.10.0146 PROTOCOLO N.º 028621 / 2019 - Nao informada
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): - WILSON SALES BELCHIOR
AGRAVADO: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO MOURÃO
ADVOGADO(A): MA3627 - MARCOS FABIO MOREIRA DOS REIS
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

___________________________
2-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Outros Procedimentos | Incidentes | Conflito de competência cível NÚMERO
PROCESSO N.º 0000811-27.2017.8.10.0028 PROTOCOLO N.º 010079 / 2019 - BURITICUPU
SUSCITANTE:JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE BURITICUPU
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE BURITICUPU
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

___________________________
3-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0000428-96.2014.8.10.0111 PROTOCOLO N.º 007621 / 2019 - PIO XII
REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PIO XII
REQUERENTE: MUNICIPIO DE SATUBINHA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MA15258 - CARLOS ALBERTO FAHD JUNIOR
REQUERIDO: ANTONIO RODRIGUES DE MELO
ADVOGADO(A): MA3200 - CARLOS ALBERTO MACIEL ABAS
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

___________________________
4-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0003014-14.2013.8.10.0056 PROTOCOLO N.º 008033 / 2019 - SANTA INÊS
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SANTA INÊS
REQUERENTE: RAFAEL CASTELLO BRANCO CIARLINI
ADVOGADO(A):PI5369 - RAFAEL CASTELLO BRANCO CIARLINI

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS E SUA MESA DIRETORA,
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS

RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
___________________________

5-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0042539-03.2015.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 036165 / 2018 - SÃO LUÍS
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(1º APELANTE): MUNICIPIO DE CAJAPIO
ADVOGADO(A): MA7631-A - JOAO ULISSES DE BRITTO AZEDO
(2º APELANTE): ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): - MARCELO DE OLIVEIRA SAMPAIO
(1º APELADO): ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): - MARCELO DE OLIVEIRA SAMPAIO
(2º APELADO): MUNICIPIO DE CAJAPIO
ADVOGADO(A): MA7631-A - JOAO ULISSES DE BRITTO AZEDO
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

___________________________
6-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0048022-82.2013.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 030467 / 2018 - SÃO LUÍS
APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A): MA3738 - JOSE MARIA DINIZ, MA3790 - LIZ CRISTINA DE MELO
BRITO

APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A)(ES):MA6072 - DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

___________________________
7-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0005293-41.2014.8.10.0022
PROTOCOLO N.º 040273 / 2018 - AÇAILÂNDIA
APELANTE: BENEDITO BARBOSA
ADVOGADO(A): MA8039 - ROBERTA PEREIRA SILVA
APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO
ADVOGADO(A): MA4914 - GILBERTO COSTA SOARES
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

___________________________
8-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0001600-29.2017.8.10.0027
PROTOCOLO N.º 041451 / 2018 - BARRA DO CORDA
APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR
ADVOGADO(A):MA8654-A - TIAGO JOSE FEITOSA DE SA
APELADO: ERWIN ROMMEL GARCEZ MACHADO

ADVOGADO(A):MA13429 - JOSE CARLOS RABELO BARROS JUNIOR, MA8895 - LUIS
AUGUSTO BONFIM NETO

RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
___________________________

9-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0002042-95.2016.8.10.0102
PROTOCOLO N.º 031578 / 2018 - MONTES ALTOS
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO(A): MA10348-A - RAFAEL SGANZERLA DURAND
APELADO: MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MA9561 - BENEDITO JORGE GONÇALVES DE LIRA
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

___________________________
10-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000208-86.2018.8.10.0102
PROTOCOLO N.º 006514 / 2019 - MONTES ALTOS
APELANTE: BANCO DO BRASIL

ADVOGADO(A):MA14501 - JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, AC4275 - SERVIO
TULIO DE BARCELOS

APELADO: JOANICE PEREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO(A):MA11175 - YVES CEZAR BORIN RODOVALHO
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

___________________________
11-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000209-71.2018.8.10.0102
PROTOCOLO N.º 006520 / 2019 - MONTES ALTOS
(1º APELANTE):JOANICE PEREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO(A):MA11175 - YVES CEZAR BORIN RODOVALHO
(2º APELANTE):BANCO DO BRASIL

ADVOGADO(A):MA14009 - SERVIO TULIO DE BARCELOS, MA14501 - JOSE ARNALDO
JANSSEN NOGUEIRA

(1º APELADO): BANCO DO BRASIL

ADVOGADO(A):MA14009 - SERVIO TULIO DE BARCELOS, AC4270 - JOSE ARNALDO
JANSSEN NOGUEIRA

(2º APELADO): JOANICE PEREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO(A):MA11175 - YVES CEZAR BORIN RODOVALHO
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RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
___________________________

12-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0018866-20.2011.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 027950 / 2018 - SÃO LUÍS

APELANTE:

ADELIA SOFIA SOARES MARTINS PINHEIRO, ANDREA DA
SILVA COSTA, CLAUDENIRA DE JESUS VIEIRA CARDOSO,
CONCEIÇAO DE MARIA REIS CAVALCANTE, DANIELLA
PANTOJA BERTRAND, ELZANIRA SILVA REIS, FABIO
HENRIQUE BORGES SALES, MARKLENY MARTINS PINHEIRO

ADVOGADO(A): MA9200 - EDSON ANDRADE DE ALENCAR, MA9201 - EDUARDO
OLIVEIRA PEREIRA, MA9201 - EDUARDO OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR(A)(ES):- JULIO CESAR DE JESUS
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

___________________________
13-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000789-58.2017.8.10.0063
PROTOCOLO N.º 036004 / 2018 - ZÉ DOCA
APELANTE: MUNICIPIO DE ZÉ DOCA
ADVOGADO(A): MA15400 - FRANCISCO VAN HALLEN LUCAS MACIEL DE SOUSA
APELADO: ODEAN ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MA14142 - EDWARD GERALDO SILVA PIRES
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

___________________________
14-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0001891-05.2016.8.10.0111
PROTOCOLO N.º 042897 / 2018 - PIO XII
APELANTE: MUNICÍPIO DE SATUBINHA
PROCURADOR(A)(ES): MA15258 - CARLOS ALBERTO FAHD JUNIOR
APELADO: FLÁVIO KLEBER DE MACEDO MESQUITA
ADVOGADO(A): MA14704 - ALANE ALVES LIMA DE MELO
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

___________________________
15-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000084-81.2013.8.10.0069
PROTOCOLO N.º 037302 / 2018 - ARAIOSES
APELANTE: MUNICÍPIO DE ARAIÓSES/MA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MA17246 - LOURIVAL GONCALVES DE ARAUJO FILHO
APELADO: OSVALDINA CELIA CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MA11145 - ANTONIO ISRAEL CARVALHO SALES
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

___________________________
16-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000946-88.2010.8.10.0091
PROTOCOLO N.º 006910 / 2018 - ICATU
APELANTE: MUNICIPIO DE ICATU
ADVOGADO(A):MA11925 - FERNANDO DE MACEDO FERRAZ MELO GOMES
APELADO: ALENE RAPHAELA PEREIRA PIRES

ADVOGADO(A):MA3765 - JORGE LUIZ SERRA COÊLHO, MA3520 - JOAO COIMBRA DE
MELO

RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
___________________________

17-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0001174-87.2015.8.10.0091
PROTOCOLO N.º 027595 / 2018 - ICATU
APELANTE: MUNICÍPIO DE ICATU
PROCURADOR DO
MUNICÍPIO:

MA11925 - FERNANDO DE MACEDO FERRAZ MELO
GOMES

APELADO: MARIA CLAUDETE DE FREITAS FURTADO
ADVOGADO(A): MA7775 - FARNEY DOUGLAS FERREIRA FERRAZ
RELATOR: Des. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

___________________________
18-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0000109-92.2014.8.10.0123 PROTOCOLO N.º 023980 / 2019 - Nao informada
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO(A):MA11099-A - WILSON SALES BELCHIOR
AGRAVADO: RAIMUNDO MOTA DE ALENCAR

ADVOGADO(A):MA7158 - FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA PITANGA, MA8205 -
FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA

RELATOR: Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS

Página 300 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



___________________________
19-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0000355-88.2014.8.10.0123 PROTOCOLO N.º 023982 / 2019 - Nao informada
AGRAVANTE: BANCO DO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): MA11099-A - WILSON SALES BELCHIOR
AGRAVADO: RAIMUNDA NONATA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): MA12045 - LUCAS OLIVEIRA DE ALENCAR
RELATOR: Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS

___________________________
20-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo Interno Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0002217-18.2014.8.10.0116 PROTOCOLO N.º 024100 / 2019 - Nao informada
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): MA11099 - WILSON SALES BELCHIOR
AGRAVADO: MARIA GORETH MARQUES DA SILVA
ADVOGADO(A): MA9322 - ROBERTO BORRALHO JUNIOR
RELATOR: Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS

___________________________
21-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0000263-13.2014.8.10.0123 PROTOCOLO N.º 023979 / 2019 - Nao informada
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO(A): MA11099-A - WILSON SALES BELCHIOR
AGRAVADO: OSMAR LUIZ DA SILVA
ADVOGADO(A): MA12045 - LUCAS OLIVEIRA DE ALENCAR
RELATOR: Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS

___________________________
22-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0000266-65.2014.8.10.0123 PROTOCOLO N.º 023869 / 2019 - Nao informada
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO(A): MA11099-A - WILSON SALES BELCHIOR
AGRAVADO: JOSE ALVES SANTOS
ADVOGADO(A): MA12045 - LUCAS OLIVEIRA DE ALENCAR
RELATOR: Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS

___________________________
23-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo Interno Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0046357-60.2015.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 004918 / 2019 - Nao informada
AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A)(ES): MA17615 - GABRIEL MEIRA NOBREGA DE LIMA
AGRAVADO: BARROS & CHESKIS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
ADVOGADO(A): MA7063 - CHRISTIAN BARROS PINTO
RELATOR: Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS

___________________________
24-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000073-15.2013.8.10.0146
PROTOCOLO N.º 008374 / 2018 - JOSELÂNDIA
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): - JOAO RICARDO DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA
APELADO: ANA LÚCIA SOUZA MENDES
ADVOGADO(A): MA10440 - JONEY SOARES SANTOS
RELATOR: Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS

___________________________
25-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000279-05.2018.8.10.0065
PROTOCOLO N.º 016868 / 2019 - ALTO PARNAÍBA

APELANTE: RONALD ALVES BARCELLOS E CHRISTIAN OLIVEIRA REP POR
CONRADO DOS SANTOS JUNIOR

ADVOGADO(A):MA12999 - ROBERTA EVANGELISTA DA SILVA
APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO

ADVOGADO(A):
MA5227 - SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR, MA5517 - ANA
AMELIA FIGUEIREDO DINO, MA4749 - VALERIA LAUANDE CARVALHO
COSTA, MA13517 - RENATA FERNANDES CUTRIM

RELATOR: Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
___________________________

26-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0050888-29.2014.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 014478 / 2019 - SÃO LUÍS
APELANTE: MARIA RAIMUNDA GOMES AZEVEDO

ADVOGADO(A):MA10893 - NATHALIA DE MELO MOREIRA, MA12530 - THIAGO
FERREIRA SOUZA
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APELADO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR

ADVOGADO(A):MA6100 - LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS, MA12661 - RAVEL
VIANA BATISTA

RELATOR: Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
___________________________

27-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0000317-53.2015.8.10.0087
PROTOCOLO N.º 010892 / 2019 - GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
(1º APELANTE):COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO(A):MA5410 - CARLOS FREDERICO TAVARES DOMINICI
(2º APELANTE):LUÍZA MARIA DO NASCIMENTO

ADVOGADO(A):MA12818 - JAMERSON LEVI ALVES BARROS, PI11423 - TALLES
PEREIRA DE ALMEIDA REIS, MA14736 - BRENO SILVEIRA LEITAO

(1º APELADO): LUÍZA MARIA DO NASCIMENTO

ADVOGADO(A):MA12818 - JAMERSON LEVI ALVES BARROS, PI11423 - TALLES
PEREIRA DE ALMEIDA REIS, MA14736 - BRENO SILVEIRA LEITAO

(2º APELADO): COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO(A):MA5410 - CARLOS FREDERICO TAVARES DOMINICI
RELATOR: Des. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS

___________________________
28-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0019522-74.2011.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 028126 / 2019 - Nao informada
EMBARGANTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO(A): MA9348-A - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
EMBARGADO: NESIAG PEREIRA DE PADUA
DEFENSOR PÚBLICO: - IVANILDE COELHO MESQUITA
RELATORA: Desa.: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ

___________________________
29-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0002474-96.2017.8.10.0032 PROTOCOLO N.º 027786 / 2019 - Nao informada
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE COELHO NETO
PROCURADOR GERAL DO
MUNICÍPIO:

MA9984 - ELIANA DE SOUSA LIMA

EMBARGADO: POSTO SANTANA LTDA
ADVOGADO(A): PI10141 - AFONSO FREITAS RIBEIRO GONCALVES

RELATORA: Desa.: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES
CRUZ

___________________________
30-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0000804-68.2014.8.10.0051 PROTOCOLO N.º 025532 / 2019 - Nao informada
EMBARGANTE: LUCIENE ALMEIDA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): MA11592 - THIAGO DE MELO CAVALCANTE
EMBARGADO: F CHICOTE DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO(A): MA8967 - EDSON GOMES MARTINS DA COSTA
RELATORA: Desa.: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ

___________________________
31-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração Cível NÚMERO PROCESSO N.º
0000804-68.2014.8.10.0051 PROTOCOLO N.º 025647 / 2019 - Nao informada
EMBARGANTE: F CHICOTE DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO(A): MA8967 - EDSON GOMES MARTINS DA COSTA
EMBARGADO: LUCIENE ALMEIDA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): MA11592 - THIAGO DE MELO CAVALCANTE
RELATORA: Desa.: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ

___________________________
32-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0006681-22.2014.8.10.0040
PROTOCOLO N.º 011970 / 2019 - IMPERATRIZ
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ADVOGADO(A): MA10527 - ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA
APELADO: LUCIANO SANTOS COUTINHO
ADVOGADO(A): MA6284 - SAMIRA VALERIA DAVI DA COSTA
RELATORA: Desa.: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ

___________________________
33-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0012949-24.2016.8.10.0040
PROTOCOLO N.º 005879 / 2019 - IMPERATRIZ
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO(A): MA10527-A - ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA
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APELADO: ZILMA MENDES GUALBERTO
ADVOGADO(A): MA7477 - JORGE VALFREDO BATISTA VENTURA
RELATORA: Desa.: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ

___________________________
34-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0009011-55.2015.8.10.0040
PROTOCOLO N.º 000106 / 2019 - IMPERATRIZ
APELANTE: EDARLENE ALVES DA SILVA REPRESENTANTE DA MENOR S A S
ADVOGADO(A):MA6284 - SAMIRA VALERIA DAVI DA COSTA

APELADO: DPVAT - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT

ADVOGADO(A):MA11735 - ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
RELATORA: Desa.: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ

___________________________
35-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação Cível NÚMERO PROCESSO N.º 0011754-10.2005.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 004106 / 2018 - SÃO LUÍS
APELANTE: PARALELAS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

ADVOGADO(A):MA4695 - ANTONIO CESAR DE ARAÚJO FREITAS, MA4735 - RUY
EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU UNIBANCO S/A
ADVOGADO(A):PE21678 - BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI
RELATORA: Desa.: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ

___________________________
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", em São Luís, 02 de setembro de 2019

DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
]PRESIDENTE DA SEXTA CÂMARA CIVEL

Coordenadoria das Câmaras Criminais Isoladas

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação Criminal
Número Processo: 0000573-35.2015.8.10.0074
Número Protocolo: 0200182019
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR: FÁBIO SANTOS DE OLIVEIRA (OAB )
1º APELADO: LUÃ RICARDO SILVA DAL SANTO
ADVOGADO: DENNYS DOS SANTOS PORTO (OAB MA12145)
2º APELADO: LEANDRO DIAS BARROSO

ADVOGADOS:JOSE BERILO DE FREITAS LEITE FILHO (OAB MA8481),
JOSE BERILO DE FREITAS LEITE NETO (OAB MA16322)

NOTIFICAÇÃO
Torno público para conhecimento dos interessados, que a Coordenadoria das Câmaras Criminais Isoladas, em atenção ao
disposto no art. 257-D, § 1º do RITJ/MA, INTIMAo advogado ADAIAH MARTINS RORIGUES NETO- OAB MA 8336,para proceder,
no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a devolução dosautos do processo em referência, sob as penas do art. 234 § 2º do CPC.
COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM
SÃO LUÍS, 02 DE SETEMBRO DE 2019.

ANGÉLICA GONÇALVES
COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS

Primeira Câmara Criminal

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS Nº 0806421-56.2019.8.10.0000. Buriti Bravo – (MA)
Paciente: CARLOS EDUARDO DA SILVA FRANÇA
IMPETRANTE: ANA JULIA DA SILVA DE SOUSA (Defensora Pública)
IMPETRADO: Juiz de Direito da Vara Única de Buriti Bravo/MA
RELATOR: Desembargador João Santana Sousa
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado por Ana Julia da Silva de Sousa em favor de
CARLOS EDUARDO DA SILVA FRANÇA, contra ato considerado ilegal proveniente do Juízo de Direito da
Comarca de Buriti Bravo.
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Narra a impetrante que o paciente se encontra preso desde 05/06/2019 pela suposta prática do crime de furto (Art.
155º, caput, CPB).
Aduz que a autoridade coatora, condicionou a liberdade do paciente ao pagamento de fiança no valor de R$ 998,00
(novecentos e noventa e oito reais), apesar de não possuir condições de arcar com o valor arbitrado.
Assevera, ainda, que em razão do tempo de prisão do paciente resta claramente perceptível a ausência de
condições de arcar com o pagamento da fiança, razão pela qual este é o único obstáculo para a concessão de sua
liberdade.
Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem, restituindo a liberdade do paciente dispensando o
recolhimento da fiança, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Instruiu a inicial com os documentos de Id 4097635 a 4097638.
Após determinada a emenda da inicial (Id 4106475), o impetrante trouxe cópia do decreto de prisão (Id 4317398).
É o que interessa relatar.
D E C I D O.
A princípio, constato que a liminar deve ser concedida.
Isto porque, verifico que o paciente afirma não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança
imposta pela autoridade judiciária, sem o prejuízo do seu sustento, até porque é inconcebível que o requerente
prefira permanecer encarcerado desde 05/06/2019 até a presente data, ou seja, quase 03 (três) meses, apenas para
não ter que pagar a fiança arbitrada.
Diante disso, verifico que o magistrado a quo fixou a fiança sem examinar a situação econômica do paciente,
constituindo em verdadeiro constrangimento ilegal, posto que sua liberdade de locomoção encontra-se tolhida em
razão de tal exigência (pagamento de valor excessivo).
Nestes termos, levando-se em consideração a situação econômica do paciente, visivelmente hipossuficiente, o
arbitramento de fiança em um valor correspondente a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), revela-se
excessivo, constituindo constrangimento ilegal, vez que equivale à negação da liberdade provisória.
Sobre a matéria, os art. 325, § 1º, inciso I e art. 350, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem:
“ Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
§ 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;”
“ Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe
liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas
cautelares, se for o caso.”

Nestes termos, DEFIRO A LIMINAR, a fim que seja concedida a liberdade provisória do paciente, dispensando a
fiança arbitrada, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, mantendo, contudo, as medidas aplicadas
pelo juiz de base quando da fixação da fiança, sob pena de revogação do benefício ora concedido.
A presente decisão servirá como ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente CARLOS EDUARDO DA SILVA
FRANÇA, salvo se por outro motivo não dever ser mantido na prisão.
Oficie-se ao Juiz de Direito da Vara Única de Buriti Bravo, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste
informações circunstanciadas do presente writ, facultando-lhe instruir com documentos.
Transcorrido referido prazo, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

Desembargador JOÃO SANTANA SOUSA
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0806971-51.2019.8.10.0000 – Buriticupu(MA)
Paciente: JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO GOMES
Impetrante: Olívia Castro Santos
1º Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Luis/MA
2º Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Buriticupu/MA
RELATOR: Desembargador João Santana Sousa

DECISÃO
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Olívia Castro Santos, em favor do paciente JOSÉ
RIBAMAR ARAÚJO GOMES, contra ato considerado ilegal proveniente dos Juízos de Direito da 1ª Vara Criminal

Página 304 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



de São Luis e da 1ª Vara da Comarca de Buriticupu/MA.
Aduz a impetrante que o Paciente se encontra preso nos autos da Ação Penal nº 4892018, em tramitação na 1ª
Vara da Comarca de Buriticupu-MA, e Processo n° 5510/2019 em tramitação na 1ª Vara Criminal da Comarca de
São Luís-MA, desde 17/08/2018.
Sustenta, dessa forma, o excesso de prazo para a formação da culpa, vez que transcorridos aproximadamente 362
(trezentos e sessenta e dois) dias, sem a defesa concorrer para o elastério do prazo, uma vez ambos juízos
impetrados (1ª Vara Criminal da Comarca de São Luis e 1ª Vara da Comarca de Buriticupu) declararam-se
incompetentes para processar e julgar o fato delituoso imputado ao paciente.
Ressalta que o paciente sempre colaborou com a persecução penal, bem como é pessoa honesta, possui residência
fixa, filhos, esposa, não se fazendo presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar.
Sustenta, ainda, a ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, destacando que inexiste provas de
que o paciente se dedicava a atividades criminosas ou que pretende perturbar o desenvolvimento regular do
processo ou, ainda, de que tenha interesse em se evadir do distrito da culpa, características que permitem concluir
que não oferece qualquer risco de se furtar à aplicação da sanção penal em caso de condenação.
Com essas considerações, entendendo presentes o fumus boni juris e periculum in mora, requer a concessão da
liminar para determinar a imediata soltura do paciente reconhecendo o excesso de prazo e, subsidiariamente, a
substituição por medidas cautelares diversas.
Instrui a inicial com os documentos de Id nº 4200132 a 4200996.
Redistribuído o feito ao Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro, em razão da prevenção ao habeas
corpus nº 0807231-65.2018.8.10.0000 (Id 4217662) o qual, por sua vez, determinou a redistribuição do feito ao
Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (Id 4256475).
Finalmente, entendendo que a prevenção operou-se em relação ao primeiro habeas corpus distribuído, o
Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida determinou a remessa dos autos à distribuição para as providências
cabíveis, sendo direcionado à minha relatoria em razão do afastamento do Desembargador Vicente de Paula Gomes
de Castro.
É o que interessa relatar.
D E C I D O.
Em que pesem os argumentos alicerçados na inicial da impetração, não vislumbro, à primeira vista, a presença dos
requisitos fumus boni juris e periculum in mora, os quais são necessários para a concessão da medida liminar, em
sede de habeas corpus, eis que não resta evidente, neste momento, a suposta coação ilegal.
Isto porque, em sede de análise superficial, impossível o exame do alegado excesso de prazo para a formação da
culpa, sem antes proceder a oitiva da autoridade apontada coatora para se aferir a existência de peculiaridades no
transcurso da respectiva ação penal, com o fim de se constatar eventual constrangimento ilegal.
Ademais, a alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como o decreto de prisão não
estar suficientemente fundamentado demandam análise aprofundada da prova pré-constituída acostada aos autos,
o que não é possível de se apurar nesta oportunidade.
Dessa forma, ad cautelam, INDEFIRO a liminar pleiteada, reservando-me a apreciar o mérito, após manifestação da
autoridade impetrada e parecer do Ministério Público, por considerá-los imprescindíveis para este desiderato, haja
vista a envergadura constitucional do direito tutelado nesta via, até para que se tenha uma exata compreensão
global do cenário processual.
Com essas considerações, oficie-se ao Juízos de Direito da 1ª Vara Criminal de São Luis e da 1ª Vara da
Comarca de Buriticupu, para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestarem informações circunstanciadas sobre o writ
em questão, instruindo-as com documentos, servindo esta decisão, desde já, como ofício para essa finalidade.
Logo após, remetam-se os autos, via distribuição, ao Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro em razão
da prevenção ao habeas corpus nº 0807231-65.2018.8.10.0000.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

JOÃO SANTANA SOUSA
Desembargador Relator

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0807148-15.2019.8.10.0000 – Açailândia(MA)
Paciente: ROBSON DA FRANÇA TEIXEIRA
Impetrante: Natalia Ruanna do Amaral Cruz.
Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Açailândia/MA
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RELATOR: Desembargador João Santana Sousa

DECISÃO
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Natalia Ruanna do Amaral Cruz, em favor do
paciente ROBSON DA FRANÇA TEIXEIRA, contra ato considerado ilegal proveniente do Juízo de Direito da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Açailândia/MA.
Aduz a impetrante que o Paciente foi preso em 05/08/2019 pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 12 da
Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 273, §1º C/C §1º-B, IV, do CPB.
Alega, em resumo, que:
“ (...)Ao exame da regularidade do ato prisional, constata-se que o mesmo se subsume a hipótese prevista no art.
302, II, do Código de Processo Penal. Entretanto, restou efetivada a entrega do auto de prisão em flagrante para o
juízo competente e ademais autoridades, apenas na data de 08/08/2019 por volta das 10:46:30 excedendo as 48
horas, constatado em FICHA PROCESSUAL DE PRIMEIRO GRAU (doc. em anexo). Não foram, portanto,
respeitados os direitos e garantias constitucionais do preso, em atendimento ao art. 5º, LXXVIII e § 1º, § 2º , § 3º, da
CF, e artigos 304 e 306 do CPP, havendo a total ilegalidade da manutenção da prisão do custodiado, tendo em vista
que, houve um desgaste processual gravíssimo e o ferimento do devido processo legal no âmbito do Código de
Processo Penal, sofrido logo no início da fase processual. O Acusado é pessoa idônea perante a sociedade,
atualmente trabalha como moto taxista, com Alvará Nº 340/19, em uma moto Honda CG 150 FAN ESI (doc. em
anexo) na cidade de Açailândia-Ma. Vale ressaltar que o Acusado sempre trabalhou e possui várias assinaturas em
sua CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) com a promissão de Motorista de Caminhão
Basculante, assim como vários certificados de cursos a área (doc. em anexo). Robson da França Teixeira tem uma
filha menor de idade (doc. em anexo), sendo ele seu único provedor, uma vez que a mãe da criança é do lar e não
possui emprego fixo.”
Sustenta, dessa forma, que o paciente não preenche os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, bem
como a decisão que decretou a sua prisão é frágil, porquanto não existe liame entre a realidade dos fatos e as
hipóteses previstas no art. 312, do CPP.
Conclui ressaltando as condições pessoais apresentadas pelo paciente, destacando que o mesmo possui residência
fixa e possui profissão de motorista.
Com essas considerações, entendendo presentes o fumus boni juris e periculum in mora, requer a concessão da
liminar para determinar a imediata soltura do paciente.
Instrui a inicial com os documentos de Id nº 4241406 a 4242367.
Requisitadas informações ao juízo apontado coator (Id 4242248).
Informações prestadas, de acordo com o malote juntado no (Id 4262004).
Petição do impetrante reiterando o pedido da inicial, com a concessão da ordem em favor do paciente (Id 4311524).
É o que interessa relatar.
D E C I D O.
Em que pesem os argumentos alicerçados na inicial da impetração, não vislumbro, à primeira vista, a presença dos
requisitos fumus boni juris e periculum in mora, os quais são necessários para a concessão da medida liminar, em
sede de habeas corpus, eis que não resta evidente, neste momento, a suposta coação ilegal.
Isto porque, em sede de análise superficial, não resta evidente a suscitada ilegalidade do flagrante, bem como não
vislumbro qualquer ilegalidade no decreto prisional a ponto de ser concedida a ordem neste momento.
Ademais, as alegações demandam análise aprofundada da prova pré-constituída acostada aos autos, o que não é
possível de se apurar nesta oportunidade.
Dessa forma, ad cautelam, INDEFIRO a liminar pleiteada, reservando-me a apreciar o mérito, após parecer do
Ministério Público, por considerá-lo imprescindível para este desiderato, haja vista a envergadura constitucional do
direito tutelado nesta via, até para que se tenha uma exata compreensão global do cenário processual.
Com essas considerações, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, no prazo
legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

JOÃO SANTANA SOUSA
Desembargador Relator

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS Nº 0807312-77.2019.8.10.0000. Santa Luzia– MA

Página 306 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



PACIENTE: ANTONIO IRANDI VIEIRA DE BARROS
Impetrante: José Franklin Skeff Seba
Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Santa Luzia

DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado por José Franklin Skeff Seba, em favor de A
NTONIO IRANDI VIEIRA DE BARROS, contra ato considerado ilegal proveniente do Juízo de Direito da Vara de
Santa Luzia/MA.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 14/04/2019, e posteriormente convertido em prisão
preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 17 da Lei 12.826/2003.
Aduz, em resumo, o excesso de prazo para a formação da culpa ao argumento que o paciente se encontra preso há
mais de 140 (cento e quarenta) dias, sem a conclusão da instrução criminal, sendo redesignada a audiência de
instrução e julgamento para o dia 03/09/2019, o que configura nítido excesso injustificável de prazo.
Conclui destacando as condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como a primariedade, bons
antecedentes, endereço fixo além de exercer atividade como pequeno comerciante, de onde retira sua renda para
manter esposa e filhos.
Com esses argumentos, requer a concessão da liminar determinando a imediata expedição de alvará de soltura,
para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.
Com a inicial de impetração foram juntados os documentos de Id 4268862 a 4268864.
Redistribuído o feito à minha relatoria em razão da prevenção ao habeas corpus nº 0804755-20.2019.8.10.0000.
É o que interessa relatar.
D E C I D O.
Em que pesem os argumentos alicerçados na inicial da impetração, não vislumbro, à primeira vista, a presença dos
requisitos fumus boni juris e periculum in mora, os quais são necessários para a concessão da medida liminar, em
sede de habeas corpus, eis que não resta evidente, neste momento, a suposta coação ilegal.
Ademais, em sede de análise superficial, incabível o exame do alegado excesso de prazo para a formação da culpa,
haja vista tais matérias demandarem informações circunstanciadas da autoridade coatora sobre o andamento do
feito, além de exame aprofundado da prova pré-constituída acostada aos autos, a fim de se aferir eventual
constrangimento ilegal. Ressalte-se que o pedido formulado pelo impetrante confunde-se com o mérito do writ,
impondo a sua apreciação pelo Órgão Colegiado.
Dessa forma, ad cautelam, INDEFIRO a liminar pleiteada, reservando-me a apreciar o mérito, após manifestação da
autoridade impetrada e parecer do Ministério Público, por considerá-los imprescindíveis para este desiderato, haja
vista a envergadura constitucional do direito tutelado nesta via, até para que se tenha uma exata compreensão
global do cenário processual.
Com essas considerações, oficie-se ao Juiz de Direito da Vara de Santa Luzia, para, no prazo de 05 (cinco) dias,
prestar informações circunstanciadas sobre o writ em questão, instruindo-as com documentos, servindo esta
decisão, desde já, como ofício para essa finalidade.
Tão logo prestadas as informações, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

JOÃO SANTANA SOUSA
Desembargador Relator

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS Nº 0807592-48.2019.8.10.0000. São José de Ribamar– MA
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE CORDEIRO CHAVES
Impetrante: André Nunes Barbosa Brandão – OAB/MA 12006
Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José de Ribamar

DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado por André Nunes Barbosa Brandão, em favor de
CARLOS ALEXANDRE CORDEIRO CHAVES, contra ato considerado ilegal proveniente do Juízo de Direito da 1ª
Vara Criminal da Comarca de São José de Ribamar/MA.
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Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente, em 02/07/2019, pela suposta prática do crime de
roubo circunstanciado (art. 157, §2º-A, I, do CP), em razão de, na data de 26 de abril de 2019, por volta das
06h50min, em frente à Escola Passaporte, no Bairro Parque Vitória, subtraiu, mediante grave ameaça (uso de arma
de fogo), o celular de Crisiane Alves dos Santos.
Aduz, em resumo, que não existem elementos a autorizar a prisão preventiva com base na garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista as condições pessoais apresentadas pelo paciente,
como possuir emprego e ter residência fixa, o que autoriza a aplicação de medidas cautelares diversas à
segregação.
Alega, ainda, que possui dois filhos menores, sendo uma de 9 (nove) anos e outra de 2 (dois) meses, que
necessitam de seus cuidados, em razão da companheira do paciente ser obrigada a trabalhar, mesmo em
resguardo, para sustentar os menores, enquanto que os avós paternos e maternos não possuem condição para
cuidar dos infantes, pugnando pela concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP.
Com esses argumentos, entendendo presentes o fumus boni juris e periculum in mora, requer a concessão da
liminar para a revogação do decreto de prisão preventiva, substituindo-o por medidas cautelares diversas, ou, em
caso diverso, seja substituída a segregação cautelar pela prisão domiciliar, com a imediata expedição de alvará de
soltura.
Com a inicial de impetração foram juntados os documentos de Id 4318859 a 4318861.
É o que interessa relatar.
D E C I D O.
Em que pesem os argumentos alicerçados na inicial da impetração, não vislumbro, à primeira vista, a presença dos
requisitos fumus boni juris e periculum in mora, os quais são necessários para a concessão da medida liminar, em
sede de habeas corpus, eis que não resta evidente, neste momento, a suposta coação ilegal.
Ademais, em sede de análise superficial, incabível o exame da alegada ausência dos pressupostos e requisitos da
prisão preventiva, bem como do pedido de concessão de prisão domiciliar, haja vista tais matérias demandarem
informações circunstanciadas da autoridade coatora, além de exame aprofundado da prova pré-constituída acostada
aos autos, a fim de se aferir eventual constrangimento ilegal. Ressalte-se que o pedido formulado pelo impetrante
confunde-se com o mérito do writ, impondo a sua apreciação pelo Órgão Colegiado.
Dessa forma, ad cautelam, INDEFIRO a liminar pleiteada, reservando-me a apreciar o mérito, após manifestação da
autoridade impetrada e parecer do Ministério Público, por considerá-los imprescindíveis para este desiderato, haja
vista a envergadura constitucional do direito tutelado nesta via, até para que se tenha uma exata compreensão
global do cenário processual.
Com essas considerações, oficie-se ao Juiz de Direito da da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José de
Ribamar, para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar informações circunstanciadas sobre o writ em questão,
instruindo-as com documentos, servindo esta decisão, desde já, como ofício para essa finalidade.
Tão logo prestadas as informações, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de
parecer, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.

JOÃO SANTANA SOUSA
Desembargador Relator

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS Nº 0807380-27.2019.8.10.0000
Paciente: Carlene Pereira da Silva
Impetrante: Defensoria Pública do Estado Maranhão
Impetrado: Juiz da 1ª vara da comarca de Zé Doca
Relator: Desembargador João Santana Sousa
DESPACHO

Tendo em vista o alegado na inicial de impetração oficie-se ao Juízo da 1ª Vara da comarca de Zé Doca/MA, para,
no prazo de 05 (cinco) dias, prestar informações circunstanciadas sobre as alegações contidas writ em questão,
instruindo-as com documentos.
Logo após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.
João Santana Sousa
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Desembargador relator

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS Nº 0807428-83.2019.8.10.0000 – Pedreiras/MA
PACIENTE: CLEDILSON DE ARAÚJO SILVA
IMPETRANTE: Jonas Rocha Brasil Júnior (OAB/MA 14.639)
IMPETRADO: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pedreiras/MA
RELATOR: Desembargador João Santana Sousa

DESPACHO
Compulsando detidamente os autos, verifico que a impetrante não juntou aos autos documentos imprescindíveis
para a apreciação do pedido de liminar, bem como para posterior análise do mérito do writ:
“ O conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte
demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal.
Precedentes: AgRg no HC 317874/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe
21/05/2015; HC 308549/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe
21/05/2015; HC 318033/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe
21/05/2015; AgRg no RHC 58189/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 28/04/2015, DJe 06/05/2015; AgRg nos EDcl no HC 317246/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015; AgRg no RHC 30706/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015; HC 311146/SP, Rel. Ministro NEWTON
TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe
31/03/2015; HC 309982/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe
19/03/2015. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 502)”

Sendo assim, com supedâneo no artigo 3211, do Novo Código de Processo Civil (aqui aplicado subsidiariamente,
por força do artigo 3º, do CPP2), intime-se o impetrante para que no prazo de 05 (cinco) dias, faça a juntada da
sentença condenatória e/ou decreto de prisão preventiva e outros documentos que entender pertinentes,
sob pena de indeferimento liminar do presente writ.
Decorrido o prazo, voltem-me conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís/MA, 30 de agosto de 2019.

JOÃO SANTANA SOUSA
Desembargador Relator

1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
2 Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS Nº 0807499-85.2019.8.10.0000. Bacabal
PACIENTE: RONALDO NASCIMENTO DA SILVA
IMPETRANTE: Davi Pessoa de Lucena (Defensor Público)
IMPETRADO: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bacabal
DESPACHO

Tendo em vista o alegado na inicial de impetração oficie-se ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Bacabal/MA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar informações circunstanciadas sobre as
alegações contidas writ em questão, instruindo-as com documentos.
Logo após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.
João Santana Sousa
Desembargador relator

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS Nº 0807527-53.2019.8.10.0000. Itapecuru Mirim
PACIENTE: CARLOS SÉRGIO NUNES SILVA
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IMPETRANTES: Fernando Jorge Freire Figueiredo dos Anjos
IMPETRADO: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Luís
DESPACHO

Tendo em vista o alegado na inicial de impetração oficie-se ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São
Luis/MA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar informações circunstanciadas sobre as alegações contidas writ
em questão, instruindo-as com documentos.
Logo após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.
João Santana Sousa
Desembargador relator

REFERÊNCIA:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000061-84.2016.8.10.0052 (8239/2019) – PINHEIRO-MA
Apelante: LUCIO ANDRE SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Promotora: LAURA AMELIA BARBOSA
ASSISTENTE
DA ACUSAÇÃO: LUDMILA ROSA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS: KARLIANE MINELY NEPOMUCENO SILVA e THIAGO GOMES VIANA
Relator: Desembargador ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
NOTIFICAÇÃO
Torno público para conhecimento dos interessados, que o Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Antonio Fernando
Bayma Araujo, exarou às fls. 282, despacho intimando os advogados KARLIANE MINELY NEPOMUCENO SILVA – OABMA
11.254 e THIAGO GOMES VIANA – OABMA 10.642, para tomarem ciência do teor da sentença de fls. 206-211, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pinheiro - MA, em 19/11/2018, nos autos da Ação Penal nº.
61-84.2016.8.10:
“ [...] Ante tais razões, e com lastro em tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO
PUNITIVA estabelecida na peça acusatória e, em consequência, CONDENO o acusado LÚCIO ANDRE SILVA SOARES,
por violação as normas capituladas nos artigos 129, § 9º, 140 e 147, todos do Código Penal Pátrio[...]”
COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM
SÃO LUÍS, 02 DE SETEMBRO DE 2019.

Adriana Gomes Oliveira
Secretáriada Primeira Câmara Criminal

Segunda Câmara Criminal

ACÓRDÃO Nº 255562/2019
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
Nº 0806554-98.2019.8.10.0000
Habeas Corpus – Montes Altos/MA
Paciente : Lourival Miranda Cirqueira
Impetrante : Márcio Ferraz Mota (OAB/MA 5.808)
Impetrado : Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Montes Altos/MA
Incidência Penal : Art. 217-A, do CPB
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Trancamento do inquérito policial. Inadequação Do Writ. Alegação de excesso de
prazo na conclusão do procedimento investigativo. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão,
denegada.
1. O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo recursal.
2. O excesso de prazo não se extrai da simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido, no caso concreto, se houve demora injustificada,
com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido, e, nessa extensão, denegado.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em conhecer
parcialmente da ordem e, nessa extensão, denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Bernardo Silva Rodrigues (Presidente), José Luiz Oliveira de Almeida (Relator)
e Vicente de Paula Gomes de Castro. Presente pela Procuradoria-Geral de Justiça a Drª Regina Maria da Costa Leite.
São Luís (MA), 22 de agosto de 2019.

DESEMBARGADOR José Bernardo Silva Rodrigues-PRESIDENTE
DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida-RELATOR
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ACÓRDÃO Nº 255563/2019
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
Habeas Corpus – Imperatriz(MA)
Paciente : Diego Oliveira Costa
Impetrante : Bruno Ferreira de Sousa (OAB/DF nº 57.928)
Impetrado : Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Imperatriz
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de extinção da punibilidade em razão do indulto. Decreto presidencial nº 8.172/13. Alegada omissão da
autoridade judicial. Não constatação. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
1. A concessão de indulto ou comutação depende da análise dos requisitos legais, sobretudo a fração exigida no decreto presidencial em relação a cada uma
das sanções impostas pelo juiz sentenciante.
2. In casu, as informações prestadas pela autoridade impetrada dão conta de que o paciente iniciou o cumprimento da pena somente em 2018, após ter sido
preso por outro crime, razão pela qual o pedido de indulto será analisado em conjunto com os demais incidentes após a elaboração de novos cálculos e
manifestação do Ministério Público.
3. Habeas corpus denegado.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Relator), José Bernardo Silva Rodrigues (Presidente) e Vicente de
Paula Gomes de Castro. Presente pela Procuradoria-Geral de Justiça a Dra. Regina Maria da Costa Leite.
São Luís (MA), 22 de agosto de 2019.

DESEMBARGADOR José Bernardo Silva Rodrigues-PRESIDENTE
DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida-RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255564/2019
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
Nº Único: 0805835-19.2019.8.10.0000
Habeas Corpus – Cantanhede (MA)
Paciente : José de Ribamar Mendes dos Santos
Advogado : Jorge Nogueira Tajra (OAB/MA 13.425)
Impetrado : Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Cantanhede/MA
Incidência Penal : Art. 155, § 1º, do Código Penal
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Processual Penal. Furto praticado durante o repouso noturno. Sentença condenatória. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Ausência de
fundamentação e incompatibilidade com o regime prisional semiaberto. Não ocorrência. Fundamentação idônea para a manutenção do ergástulo.
Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Guia de execução definitiva expedida. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem
conhecida denegada.
1. Havendo elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva, não há o que se falar em incompatibilidade do regime semiaberto fixado na
sentença e a negativa do direito de recorrer em liberdade.
2. Não procede o argumento de ausência de motivação para a manutenção da custódia extrema, que objetiva garantir a ordem pública, ante a periculosidade do
paciente, evidenciada pela concreta probabilidade de reiteração delitiva.
3. A expedição de guia de execução definitiva possibilita a adequação da prisão ao regime prisional estabelecido na sentença condenatória.
4. Habeas corpus conhecido e denegado.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e em parcial acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em denegar a
ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Relator), José Bernardo Silva Rodrigues (Presidente)
e Vicente de Paula Gomes de Castro. Presente pela Procuradoria-Geral de Justiça a Drª Regina Maria da Costa Leite.
São Luís(MA), 22 de agosto de 2019.

DESEMBARGADOR José Bernardo Silva Rodrigues - PRESIDENTE
DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida - RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255565/2019
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
Nº único: 0805614-36.2019.8.10.0000
Habeas Corpus – Urbano Santos (MA)
Paciente : Adail da Silva Pereira Filho
Impetrante : Raimundo Nogueira da Cruz Neto (OAB/MA nº 15.477)
Impetrado : Juiz de direito da Vara Única da comarca de Urbano Santos/MA
Incidência Penal : Art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98, c/c art. 69, do Código Penal
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Penal. Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes capitulados nos arts. 33, da Lei nº 11.343/06 e 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98, c/c art. 69, do CPB.
Prisão preventiva. Decisão preventiva desprovida de fundamentação idônea. Ausência de prova pré-constituída. Não conhecimento. Negativa de
autoria. Análise fático-probatória. Inadmissibilidade na via eleita. Excesso de prazo na formação da culpa. Instrução encerrada. Súmula nº 52, do STJ.
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Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgado prejudicado.
1. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza a análise dos fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
2. É inadmissível o enfrentamento das alegações acerca da negativa de autoria ou desclassificação para o delito de porte de substância entorpecente para uso
próprio, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. Finalizada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, inteligência da Súmula nº 52, do STJ.
4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, prejudicada.
DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, por unanimidade, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, adequado em banca, em conhecer
parcialmente a ordem e, nessa extensão, denegá-la, nos termos do voto do desembargador relator.
Participaram do julgamento Excelentíssimos os Senhores Desembargadores José Bernardo Silva Rodrigues (Presidente), José Luiz Oliveira de Almeida (Relator)
e Vicente de Paula Gomes de Castro. Presente pela Procuradoria-Geral de Justiça a Drª Regina Maria da Costa Leite.
São Luís(MA), 22 de agosto de 2019.

DESEMBARGADOR José Bernardo Silva Rodrigues-PRESIDENTE
DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida-RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255566/2019
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
Nº Único: 0805375-32.2019.8.10.0000
Embargos de Declaração – São Luís(MA)
Embargante : Bárbara Suely Oliveira
Advogado : Pedro Américo Dias Vieira (OAB/MA nº 705)
Embargado : Ministério Público Estadual
Incidência Penal : Art. 168, § 1º, III, c/c art. 71, ambos do CPB
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em habeas corpus. Crime de apropriação indébita. Pleito de trancamento da ação penal. Alegada
obscuridade no acórdão. Vício inexistente. Rejeição.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando constatada a existência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade. Inteligência do art. 619, do
Código do Processo Penal.
2. In casu, o acórdão vergastado analisou, com percuciência, toda a matéria apresentada no habeas corpus, deixando de conhecer, tão somente, da parte que
não foi devidamente instruída pelo impetrante, concluindo, ao final, pela ausência de ilegalidade apta a justificar a exclusão da embargante do polo passivo da
ação penal.
3. Pretensão de revisão do julgado que lhe foi desfavorável por mero inconformismo.
4. Aclaratórios rejeitados.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em rejeitar os presentes
embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Relator), José Bernardo Silva Rodrigues (Presidente)
e Vicente de Paula Gomes de Castro. Presente pela Procuradoria-Geral de Justiça a Drª Regina Maria da Costa Leite.
São Luís(MA), 22 de agosto de 2019.

DESEMBARGADOR José Bernardo Silva Rodrigues-PRESIDENTE
DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida-RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255567/2019
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
Nº Único: 0805940-93.2019.8.10.0000
Habeas Corpus – Colinas (MA)
Paciente : Mario Holanda do Nascimento
Advogados : João Oliveira Brito (OAB/MA 12.236-A) e outros
Impetrado : Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Colinas/MA
Incidência Penal : Art. 33, da Lei nº 11.343/06
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Habeas Corpus. Penal. Processual Penal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Alegação de nulidade da audiência de instrução por ausência de intimação
válida do paciente. Necessidade de aprofundamento cognitivo. Matéria arguida em preliminar de apelação já interposta no juízo de origem. Não
conhecimento. Prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Risco de reiteração delitiva
meramente especulativo. Argumento inidôneo. Não comparecimento à audiência de instrução. Possível mudança de endereço sem prévia
comunicação ao juízo. Revelia. Presunção de fuga. Impossibilidade. Comprovação dos vínculos do paciente com o distrito da culpa. Suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão. Ordem conhecida e parcialmente concedida.
1. A estreita via do writ não é sede processual adequada para discutir suposta nulidade da audiência de instrução por ausência de intimação válida do paciente,
sobretudo quando se verifica, in casu, que a matéria já foi deduzida em sede preliminar de apelação interposta no juízo de origem. Não conhecimento.
2. O risco de reiteração delitiva, não obstante autorize a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, demanda justifica idônea, a partir da
existência de outras condenações, ações penais ou inquéritos em trâmite em desfavor do agente. Constatado, in casu, que o paciente registra bons
antecedentes, a prisão preventiva, sob esse fundamento, constitui juízo meramente especulativo do magistrado impetrado.
3. A decretação da revelia em decorrência da mudança de endereço do acusado, sem prévia comunicação ao juízo, não materializa, necessariamente, um
comportamento indicativo de fuga, pois se assim o fosse, a prisão preventiva seria, uma consequência inexorável, ex lege, da ausência do réu.
4. Comprovado, no caso concreto, os sólidos vínculos do paciente com o distrito da culpa, a prisão preventiva decretada com base em sua revelia, dissociada de
um claro indicativo de fuga, mostra-se desarrazoada, o que demanda o equacionamento da restrição imposta ao seu jus libertatis, consoante as particularidades
do caso concreto. Inteligência dos arts. 282, § 6º, 319 e 367, do CPP.
5. Ordem parcialmente concedida, para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
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DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e em desacordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em conceder
parcialmente da ordem, para aplicar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Relator), José Bernardo Silva Rodrigues (Presidente)
e vicente de Paula Gomes de Castro. Presente pela Procuradoria-Geral de Justiça a Drª Regina Maria da Costa Leite.
São Luís(MA), 22 de agosto de 2019.

DESEMBARGADOR José Bernardo Silva Rodrigues-PRESIDENTE
DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida-RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255568/2019
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
Nº Único: 0806198-06.2019.8.10.0000
Habeas Corpus – Alto Parnaíba (MA)
Paciente : Itamar Gomes de Souza
Impetrante : Luceandro Guimarães Lopes (OAB/MA 9822)
Impetrado : Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Alto Parnaíba
Incidência Penal : Arts. 147, 218-A, e 246, do CPB, e art. 232, do ECA
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Cabimento. Art. 313, I, do CPP. Concurso de crimes. Somatório das penas aplicáveis.
Pressupostos e requisitos legais do ergástulo devidamente preenchidos. Garantia da ordem pública. Crimes praticados contra as próprias filhas,
prevalecendo-se o paciente das relações domésticas de coabitação, confiança e com abuso do poder parental. Medidas protetivas de urgência
implementadas de forma ineficaz. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Condições subjetivas favoráveis. Irrelevância. Excesso de
prazo na formação da culpa. Inocorrência. Tramitação do processo regular. Ordem conhecida e denegada.
1. Nos termos do art. 313, I, do CPP, é cabível a prisão preventiva nos crimes com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, devendo ser
considerado, no caso de concurso de infrações penais, o somatório das sanções. Precedentes do STJ.
2. Considerando a imputação dos crimes tipificados nos arts. 147, 218-A, e 246, do CPB, e art. 232, do ECA, os quais não deixam vestígios, os pressupostos da
prisão preventiva – prova da materialidade e indícios suficientes de autoria –, se satisfazem a partir das declarações das próprias ofendidas, colhidas na fase
inquisitorial.
3. Encontra-se devidamente justificado, in casu,
com base em elementos concretos, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a acentuada gravidade da conduta, na qual
o paciente praticou os crimes contra suas próprias filhas (duas crianças, uma com onze anos e a outra com 13 anos de idade), prevalecendo-se das relações
domésticas de coabitação, confiança e com abuso do poder parental.
4. A extrema gravidade da conduta desautoriza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes para acautelar a ordem pública,
especialmente a preservação da incolumidade física e psíquica das ofendidas, mormente quando se verifica que a imposição de medidas protetivas de urgência,
em momento anterior, mostrou-se ineficaz.
5. Recebia a denúncia e designada a data para a realização da audiência de instrução e julgamento, em 15/10/2019, não se vislumbra a existência de coação
ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, por não restar evidenciada, no caso concreto, desídia do magistrado na condução do feito ou mesmo
excessiva solução de continuidade na prática dos atos processuais.
6. A existência de condições subjetivas favoráveis à concessão da ordem não tem o condão de elidir o decreto prisional, quando presentes os respectivos
requisitos legais.
6. Ordem conhecida e denegada.
DECISÃO - Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em denegar a
ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, José Luiz Oliveira de Almeida (Relator), José Bernardo Silva Rodrigues
(Presidente) e Vicente de Paula Gomes de Castro. Presente pela Procuradoria-Geral de Justiça a Dra. Regina Maria da Costa Leite.
São Luís (MA), 22 de agosto de 2019.

DESEMBARGADOR José Bernardo Silva Rodrigues-PRESIDENTE
DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida-RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255569/2019
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessão do dia 22 de agosto de 2019
Nº único: 0806475-22.2019.8.10.0000
Habeas Corpus – Presidente Dutra(MA)
Paciente : Pedro Rodrigues Nery
Advogado : André Luís Milhomem de Paiva (OAB/MA nº 10.623)
Impetrado : Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Presidente Dutra/MA
Incidência Penal : Art. 217-A, do CPB
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Processo Penal. Habeas Corpus. Crime de estupro de vulnerável. Negativa de autoria. Inadequação da via eleita. Não conhecimento. Prisão
temporária. Alegação de não preenchimento dos requisitos legais. Não ocorrência. Hipóteses do art. 1º, I e III, f, da Lei nº 7.960/89 evidenciadas.
Ordem parcialmente conhecida e denegada, na parte que se conhece.
1. A tese de negativa de autoria é incompatível com o rito do habeas corpus, que não se presta ao exame aprofundado de fatos e provas.
2. A prisão temporária, por sua natureza instrumental, constitui medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento da fase pré-processual, cuja
legitimação depende de demonstração inequívoca de imprescindibilidade para o regular andamento das investigações.
3. Não padece de ilegalidade o decreto de prisão temporária embasado nos incisos I, e III, f, do art. 1º, da Lei nº 7.960/1989, diante da existência de elementos
indiciários que apontam a autoria e materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável, e para fins de conclusão das investigações, tendo em vista as
evidências de que o paciente pode obstar a coleta de provas.
4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
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DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por maioria, e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em conhecer parcialmente do
habeas corpus e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator, divergindo o Desembargador José Bernardo
Silva Rodrigues que votou pelo conhecimento integral do writ.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Bernardo Silva Rodrigues (Presidente), José Luiz Oliveira de Almeida (Relator)
e Vicente de Paula Gomes de Castro. Presente pela Procuradoria-Geral de Justiça a Drª Regina Maria da Costa Leite.
São Luís (MA), 22 de agosto de 2019.

DESEMBARGADOR José Bernardo Silva Rodrigues – PRESIDENTE
DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida – RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255570/2019
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessão do dia 22 de agosto de 2019.
Nº único: 0806560-08.2019.8.10.0000
Habeas Corpus – Coroatá (MA)
Paciente : Fabiano Sousa da Silva
Impetrante : André Farias Pereira (OAB/MA nº 10.502)
Impetrado : Juíza de Direito da 1ª Vara da comarca de Coroatá
Incidência Penal : Arts. 33 e 35, ambos da Lei nº11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Habeas Corpus. Processo Penal. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão
Preventiva. Alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional. Não ocorrência. Requisitos do art. 312, do CPP evidenciados.
Acautelamento da ordem pública. Condições pessoas favoráveis. Irrelevância. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Excesso não
evidenciado. Regular tramitação do feito. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Constrangimento ilegal não observado. Ordem conhecida e
denegada. Recomendação de prioridade e celeridade.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. Não procede o argumento de ausência de fundamentação, se evidentes os motivos da custódia extrema, mantida para fins de garantia da ordem pública,
diante da periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela quantidade de drogas e pela arma apreendidas, além das circunstâncias da apreensão.
3. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de elidir o decreto prisional, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação
jurisdicional, provocado por desídia do Poder Judiciário ou da acusação.
5. No caso, a ação penal tramita dentro do princípio da razoabilidade, e, embora tenha ocorrido uma pequena dilação de prazo, esse evento, por si só, não
justifica o relaxamento da prisão preventiva do paciente.
6. Ordem conhecida e denegada. Recomendação de prioridade e celeridade no julgamento da ação penal.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em conhecer e denegar a
ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Bernardo Silva Rodrigues (Presidente), José Luiz Oliveira de Almeida (Relator)
e Vicente de Paula Gomes de Castro. Presente pela Procuradoria-Geral de Justiça a Drª Regina Maria da Costa Leite.
São Luís (MA), 22 de agosto de 2019.

DESEMBARGADOR José Bernardo Silva Rodrigues - PRESIDENTE
DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida - RELATOR

ACÓRDÃO Nº 255571/2019
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessão do dia 22 de agosto de 2019
Nº Único: 0805615-21.2019.8.10.0000
Habeas Corpus – São Luís/MA
Paciente : Rafael Victor Silva Vilar
Defensora Pública : Poliana Pereira Garcia
Impetrado : Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de São Luís
Incidência Penal : Art. 157, § 2º, II, do CPB
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
EMENTA
Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Prisão preventiva. Liberdade provisória concedida em
primeira instância. Imposição de medidas cautelas diversas. Expedição de alvará de soltura. Perda superveniente de objeto. Prejudicialidade do writ.
1. Se, durante a tramitação do habeas corpus, é proferida decisão na qual é concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares
diversas, com a expedição de alvará de soltura, fica prejudicada a impetração, pela perda superveniente de objeto.
2. Inteligência do art. 659, do CPP, e art. 336, do Regimento Interno desta Corte.
3. Habeas corpus prejudicado.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, adequado em banca, em
julgar prejudicado o presente habeas corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira de Almeida (Relator), José Bernardo Silva Rodrigues (Presidente)
e Vicente de Paula Gomes de Castro. Presente pela Procuradoria-Geral de Justiça a Drª Regina Maria da Costa Leite.
São Luís(MA), 22 de agosto de 2019.

DESEMBARGADOR José Bernardo Silva Rodrigues-PRESIDENTE
DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida-RELATOR
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SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0000968-44.2010.8.10.0028
Conflito Negativo de Competência Nº 012357/2019 - Buriticupu (MA)
Suscitante :Juízo de Direito da 2ª Vara da comarca de Buriticupu
Suscitado : Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Buriticupu
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Decisão
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator): A Procuradoria-Geral de Justiça requereu, às fls. 107, a extinção da punibilidade do acusado
Manoel Morais, em razão de seu óbito noticiado às fls. 77, com a consequente prejudicialidade do presente conflito negativo de competência.
Contudo, a pretensão esbarra em duas constatações.
Inicialmente, observo que o presente conflito de competência não foi suscitado nos próprios autos, e sim mediante cópia integral, conforme se vê do respectivo
ofício de encaminhamento (fls. 02), o que inviabiliza a extinção do processo principal mediante decisão proferida num incidente.
Por outro lado, ainda que fosse possível, desde logo, declarar a extinção da punibilidade do acusado Manoel Morais, observo que a ação penal continuaria
tramitando em desfavor de Francisco de Assis Araújo, que fora incluído no polo passivo por força do aditamento à denúncia, às fls. 71/72, sendo oportuno
registrar que a controvérsia sobre a competência é superveniente a esse aditamento.
Diante dessas considerações, indefiro o pleito ministerial de fls. 107.
Dê-se vista dos autos à PGJ, novamente, para se manifestar.
São Luís(MA), 02 de setembro de 2019.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0000097-09.2019.8.10.0057
Apelação- Santa Luzia(MA)
Apelante : Rivelino Almeida da Silva
Advogados : Dernival Guimarães de Souza (OAB/MA 3.882) e outro
Apelado : Ministério Público Estadual
Incidência Penal : Art. 334, III, do CPB, art. 17, da Lei nº 10.826/03, art. 1º, I, da Lei nº 8.176/91 e art. 56, da Lei nº 9.506/98
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Decisão
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida: Trata-se de apelação criminal, manejada por Rivelino Almeida da Silva, por intermédio dos seus
advogados, contra a decisão de fls. 38/38v., que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida.
Nas razões de fls. 40/51, alega o recorrente, em suma, que o valor em dinheiro apreendido não está mais sendo utilizado no cenário probatório, após a
conclusão do inquérito policial, bem como a decisão vergastada carece de fundamentação idônea, razão pela qual deve a quantia ser liberada em seu favor.
O Ministério Público Estadual, ao ofertar contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, aduzindo ser manifestamente intempestivo,
e, no mérito, requer o seu improvimento (fls. 82/88).
Após despachar determinando a remessa dos autos do incidente de restituição de coisa apreendida a esta Corte, a magistrada a quo
proferiu decisão declinando da competência para o processamento do feito principal na Justiça Federal, conforme cópia acostada às fls. 91/91v.
Pois bem.
Considerando a decisão proferida pela juíza a quo, ao determinar a remessa da ação penal à Justiça Federal, reputando-a competente para processar e julgar o
feito, entendo que também falece de competência esta Corte para conhecer e julgar o presente recurso de apelação no incidente de restituição de coisa
apreendida, na esteira da manifestação ministerial de segundo grau, da qual apanho o seguinte fragmento, in verbis(fls. 99v./100):
[?]
Deste modo, se o Juízo de base declarou-se incompetente para o julgamento dos autos principais, a ação penal, de igual modo não compete ao Juízo Estadual
decidir sobre restituição de bem apreendido.
Assim, considerando-se que a incompetência para o processamento do feito é desde o Juízo de base, não comporta o conhecimento do recurso, devendo ser
prontamente remetidos os autos ao Juízo natural da causa, assim como foi determinada a remessa da ação principal.
[...]
Do exposto, de acordo com a manifestação da Procuradoria de Justiça, determino o envio destes autos ao TRF 1ª Região, para o processamento e julgamento
do presente recurso de apelação, apenso à ação penal nº 97-09.2019.8.10.0057, oriunda da 1ª Vara de Santa Luzia/MA.
São Luís(MA), 02 de setembro de 2019.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Habeas corpus Nº: 0805822-20.2019.8.10.0000 – SANTA QUITÉRIA/MA
Paciente: maria dos milagres ramos
Impetrantes: Adriana Célia Pereira de Carvalho – OAB/PI 6651
Incidência Penal: ART. 33 § 1º, III e Art. 35 da Lei 11.340/2006
Impetrado: Juíz de Direito da Comarca de Santa Quitéria/MA
RELATOR: Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues

DECISÃO
Tendo em vista a prevenção relativa ao AGRAVO EM EXECUÇÃO nº 0805809-21.2019.8.10.0000, distribuído no dia

12/07/2019(11:18), à Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, determino a
remessa dos autos à distribuição para providências cabíveis, nos termos dos artigos 242 e 244 do Regimento Interno desta Corte.

Cumpra-se. Publique-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
RELATOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS Nº 0805860-32.2019.8.10.0000 – Santa Quitéria/MA
PACIENTE: JOSÉ ALMEIDA LOPES DA SILVA
Incidência Penal: Art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006
IMPETRANTE: Adriana Celia Pereira de Carvalho – OAB/PI 6651
IMPETRADO: Juiz de Direito da Comarca de Santa Quitéria/MA
RELATOR: Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues
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DECISÃO
Tendo em vista a prevenção relativa ao AGRAVO EM EXECUÇÃO nº 0805809-21.2019.8.10.0000, distribuído no dia

12/07/2019(11:18), à Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, determino a
remessa dos autos à distribuição para providências cabíveis, nos termos dos artigos 242 e 244 do Regimento Interno desta Corte.

Cumpra-se. Publique-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.

Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
RELATOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº único: 0807192-34.2019.8.10.0000
Habeas Corpus – São João Batista (MA)
Paciente : Eduardo Henrique Tavares Dominici
Impetrante : Raul Guilherme Silva Costa (OAB/MA nº 12.936)
Impetrado : Juiz de Direito da Vara Única da comarca de São João Batista
Incidência Penal : Arts. 299 e 347, ambos do CPB
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Decisão – O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator): Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Raul
Guilherme Silva Costa, em favor de Eduardo Henrique Tavares Dominici, apontando como autoridade coatora o juiz de direito da Vara Única da comarca de São
João Batista/MA.
Informa o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado, nos autos da ação penal nº 577-11.2018.8.10.0125, pela suposta prática dos crimes descritos
nos arts. 2991 e 3472, do Código Penal, em concurso material e continuidade delitiva, em razão da apresentação de documentos ideologicamente falsos, os
quais foram anexados aos ofícios nº 18/2014 e 19/2014, e utilizados para “forjar” a realização da licitação relativa ao convênio nº 176/2006, com o fim específico
de induzir autoridade judicial a erro.
Afirma que os ofícios nº 18/2014 e 19/2014 foram supostamente utilizados pelo paciente nos autos do processo-crime nº 53-53.2014.8.10.0125, no qual o
mesmo foi absolvido da conduta delituosa descrita no art. 1º, V e XI, do Decreto-Lei nº 201/673, e condenado pelo crime previsto no art. 894, da Lei 8.666/93.
Sustenta, diante desse contexto, que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal, em razão da duplicidade de ações penais que apuram os mesmos
fatos delituosos a ele imputados, em verdadeira afronta ao princípio do non bis in idem, posto que inicial acusatória da ação penal nº
577-11.2018.8.10.0125 “ narra basicamente um apanhado geral do processo nº 53.2014.8.10.0125” (id. 4245076, p. 2).
Aduz, finalmente, que deve ser aplicado o princípio da consunção entres os crimes imputados ao paciente nas duas ações penais acima citadas, devendo os
delitos previstos nos art. 299 e 347, do CPB, serem absolvidos pelo delito previsto no art. 89, da Lei de Licitações, pois “ se é que aqueles existiram, foram
apenas para assegurar o resultado deste” (id. 4245076, p. 10).
Com fulcro nos argumentos acima delineados, requer liminarmente, a suspensão da ação penal nº 577-11.2018.8.10.0125, em trâmite na Vara Única da comarca
de São João Batista/MA, para que a autoridade judicial se abstenha de praticar quaisquer ato processual até o julgamento de mérito do presente mandamus; e,
sede meritória, a concessão definitiva da ordem para trancar a mencionada ação penal.
Instruiu a inicial com os documentos constantes nos id´s 4245078, 4246643 e 4246645.
Suficientemente relatado, decido.
Ab initio, devo dizer que a concessão de liminar na via do writ constitui-se em medida marcada por inequívoca excepcionalidade, só sendo permitido fazê-lo na
hipótese de flagrante e iniludível ilegalidade, quando evidenciado, na espécie, grave risco de violência, consoante art. 330, do RITJ/MA5, e, como sempre, caso
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No caso, ao menos em juízo perfunctório, devo dizer que não me restaram suficientemente seguros os argumentos expendidos pelo impetrante, para o fim de
suspender a ação penal nº 577-11.2018.8.10.0125, em trâmite na Vara Única da comarca de São João Batista/MA.
Muito embora vislumbre, prima facie, que as citadas ações penais guardam certo vínculo quantos aos fatos imputados ao paciente, não compreendo que o
paciente sofre, ou está na iminência de sofrer, coação ilegal à sua liberdade, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Ademais, percebo que toda linha argumentativa do writ trilha sobre a suposta existência de duplicidade de ações penais, matéria esta que, obviamente, diz
respeito ao mérito da impetração, cuja análise compete ao órgão colegiado, após a manifestação ministerial.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Determino a notificação da autoridade judiciária da Vara Única da comarca de São João Batista/MA, com cópia da inicial e dos documentos que a acompanham,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que entender pertinentes, em face do writ sob retina, servindo esta decisão, desde logo, como
ofício para essa finalidade.
Prestadas as informações, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer, sem necessidade de nova conclusão.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.

DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida-RELATOR
1 Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
2 Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz
ou o perito:
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.
3Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara
dos Vereadores: […]
V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias em desacordo com as normas financeiras pertinentes; […]
XI - Adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei;
4Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
5 Art. 330. O relator poderá conceder medida liminar em favor do paciente, até julgamento do processo, se houver grave risco de violência.

REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE CONTEÚDO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0000089-96.2016.8.10.0005
Apelação CriminalNº 011922/2019 – São Luís (MA)
Apelante : Maxsuell da Silva Lima
Advogado :Paulo Renato Fonseca Ferreira (OAB/MA nº 10.909)
Apelado : Ministério Público Estadual
Incidência Penal : Art. 147, caput, c/c art. 61, II, f, ambos do CPB, c/c art. 5º, III, da Lei nº 10.826/03
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Relator: Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Despacho
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator):Considerando que o advogado do apelante, muito embora
intimado (fls. 182/184), deixou de apresentar as razões recursais, converto o julgamento em diligência e determino:
I – a intimação do apelante Maxsuell da Silva Lima, por edital, tendo em vista se encontrar em lugar incerto e não sabido (fls. 174),
para que tome ciência da inércia de seu advogado e, em 10 (dez) dias, constitua outro profissional de sua confiança para ofertar as
razões recursais, no prazo legal;
II – decorrido o prazo supra e em caso de inércia do recorrido, ou eventual declaração no sentido de não ter condições de contratar
novo patrono, os autos deverão ser encaminhados à Defensoria Pública Estadual; e
III – apresentadas as razões recursais, os autos deverão ser encaminhados ao Ministério Público de primeiro grau para que
apresente as contrarrazões recursais.
Com o cumprimento integral das aludidas diligências, o processo deverá ser encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, para a
emissão de parecer.
São Luís, 21 de agosto de 2019.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0003043-53.2015.8.10.0037
Conflito Negativo de Competência Nº 013596/2019 - Grajaú (MA)
Suscitante : Juízo de Direito da 2ª Vara da comarca de Grajaú
1º Suscitado : Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal do termo judiciário de São Luís
2º Suscitado: Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Tutóia
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Despacho
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator): Acolho a manifestação ministerial de fls. 980/981 e determino o cumprimento integral do
despacho de fls. 972, a fim de que se notifique o juízo de direito da 1ª Vara Criminal do termo judiciário de São Luís, para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
manifeste-se acerca das alegações formuladas pelo juízo suscitante, à vista do que dispõe o art. 425, do RITJMA1.

Ultimada a diligência, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer, nos termos do art. 426, do RITJMA2, sem
necessidade de nova conclusão.
São Luís(MA), 02 de setembro de 2019.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Relator
1"Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for o suscitante, apenas do suscitado".
2"Recebidas as informações e ouvida a Procuradoria Geral de Justiça, no prazo de cinco dias, o conflito será incluído em pauta para julgamento."

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0002241-30.2019.8.10.0000
PIC Nº 023261/2019 - Monção
Autor : Ministério Público Estadual
Réus : Klautenis Deline Oliveira Nussrala (Prefeita do Município de Monção), Kedma Oliveira Nussrala, Agenildo Pereira Barros e Felipe Caire Santos
Cavalcante
Incidência Penal : Art. 90, da Lei nº 8.666/93, e art. 1º, I e V, do Decreto-Lei nº 201/67
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Despacho
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator): O Ministério Público do Estado do Maranhão ofereceu denúncia contra Klautenis Deline
Oliveira Nussrala (prefeita do Município de Monção/MA) e outros, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 90, da Lei nº 8.666/93, e art. 1º, I e V, do
Decreto-Lei nº 201/67.
Nos termos do art. 382, do RITJMA1, e art. 4º, da Lei nº 8.038/902, determino a notificação dos denunciados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem
resposta à acusação, entregando-lhes cópia da denúncia com os documentos que a acompanham.
Após, voltem-me conclusos.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Relator
1Art. 382. Oferecida a denúncia ou a queixa, far-se-á a notificação do acusado, para oferecer resposta no prazo de quinze dias.
2Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0000259-09.2010.8.10.0028
Apelação Criminal nº 024063/2019 - Buriticupu(MA)
Apelante : Ministério Público Estadual
Apelado :Guilherme Palácio Bezerra
Advogado: Neutel Andrade Lima Neto (OAB/CE 10.625)
Incidência Penal : Art. 302, parágrafo único, III, da Lei nº 9.503/97
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Despacho
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator): Cuida-se de recurso de apelação, manejado pelo Ministério Público Estadual, por meio do seu
representante legal, contra a sentença de fls. 65/67, que declarou extinta a punibilidade de Guilherme Palácio Bezerra, pela prescrição da pretensão punitiva.
Compulsando os presentes autos, verifiquei que, apesar da intimação, via diário de justiça, do advogado constituído (fls. 195), o prazo decorreu sem que fosse
ofertada a contraminuta ao recurso ministerial (fls. 78).
Do exposto, e em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a baixa dos autos ao juízo de origem, para que
proceda à intimação de Guilherme Palácio Bezerra acerca da inércia do seu causídico, para que constitua novo procurador ou declare não possuir condições de
fazê-lo, hipótese em que deverá ser nomeado defensor para a finalidade em comento.
Efetivada a diligência, com a sua devolução a esta Corte, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Após, voltem-me conclusos.
São Luís(MA), 02 de setembro de 2019.
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Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0000133-23.2013.8.10.0005
Recurso em Sentido Estrito Nº 024613/2019 - São José de Ribamar(MA)
Recorrente : Ministério Público Estadual
Recorrido : Martinho Martins Junior Pereira
Advogado : Péricles Antonio Araújo Pinheiro (OAB/MA 11292); Rafael Moreira Lima Sauaia (OAB/MA 10014)
Incidência Penal : Art. 129, § 9º, do CPB
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Despacho
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator):Acolho a manifestação da PGJ, às fls. 269, por conseguinte, intimem-se os advogados do
recorrido para apresentarem contrarrazões ao recurso ministerial, interposto às fls. 238/247.
Em seguida, dê-se vista dos autos à PGJ, para emissão de parecer, sem necessidade de nova conclusão.
São Luís(MA), 02 de setembro de 2019.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 025552/2019 - ARARI/MA
NÚMERO ÚNICO: 0000158-35.2013.8.10.0070
APELANTE: JOSEMAR NUNES BRITO
ADVOGADO: PEDRO JARBAS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTORA: LÍCIA RAMOS CAVALCANTE MUNIZ
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES

DESPACHO
No Termo de Apelação, fls. 313-314, o Apelante declara que deseja arrazoar nesta instância, conforme dispõe o art. 600, §4º do Código de Processo Penal.
Desta forma, notifique-se o Apelante, na pessoa de sua advogada, para o oferecimento das razões recursais, no prazo legal.
Após, ao Ministério Público de primeiro grau para apresentar contrarrazões.
Cumpridas as diligências, voltem conclusos.
São Luís,09 de setembro de 2019.

Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 025552/2019 - ARARI/MA
NÚMERO ÚNICO: 0000158-35.2013.8.10.0070
APELANTE: JOSEMAR NUNES BRITO
ADVOGADO: PEDRO JARBAS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTORA: LÍCIA RAMOS CAVALCANTE MUNIZ
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES

DESPACHO
No Termo de Apelação, fls. 313-314, o Apelante declara que deseja arrazoar nesta instância, conforme dispõe o art. 600, §4º do Código de Processo Penal.
Desta forma, notifique-se o Apelante, na pessoa de sua advogada, para o oferecimento das razões recursais, no prazo legal.
Após, ao Ministério Público de primeiro grau para apresentar contrarrazões.
Cumpridas as diligências, voltem conclusos.
São Luís,09 de setembro de 2019.

Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 026391/2019 - SÃO LUÍS/MA
NÚMERO ÚNICO: 0023118-27.2015.8.10.0001
APELANTE: DANIELA LIBANIO DE ARRUDA
ADVOGADO: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/MA 13045)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR: CLAUDIO JOSÉ SODRÉ
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES

DESPACHO
Verificando que não foi oportunizado ao Ministério Público Estadual se manifestar sobre o recurso de apelação de fls. 161-167, determino a baixa dos autos para
o Juízo de 1º grau para apresentação das contrarrazões do apelo, no prazo legal.
Cumpridas as diligências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues
Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
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APELAÇÃO CRIMINAL N° 026809/2019- BURITI BRAVO/MA
NÚMERO ÚNICO: 0000557-64.2018.8.10.0078
APELANTES: CLESSIO DA CONCEIÇÃO, EMANOEL GOMES DE SÁ COUTINHO FILHO e JOÃO BATISTA DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO: RÔMULO REIS PORTO (OAB/MA 12045-A)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTORA: PAULA GAMA CORTEZ RAMOS
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES

DESPACHO
Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLESSIO DA CONCEIÇÃO, EMANOEL GOMES DE SÁ COUTINHO FILHO e JOÃO BATISTA DA SILVA
CARVALHO,contra a sentença de fls. 221-233,proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Buriti Bravo/MA, que os condenou pela prática dos crimes previstos
no art. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 12, da Lei nº 10.826/03 e art. 69, do do Código Penal.
Compulsando os autos, constata-se a existência de Habeas Corpus (nº 0809089-34.2018.8.10.0000 - PJE), julgado pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal de
Justiça, tendo como Relator o Desembargador Josemar Lopes Santo, razão pela qual, determino a remessa dos autos à Coordenadoria de Distribuição, com o
fito de proceder à redistribuição dos mesmos, ao supracitado Desembargador, uma vez que, é prevento para julgar a presente ação, conforme o disposto no
art. 2421, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís/MA, 02 de setembro de 2019.

Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues
Relator

EGUNDA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 026821/2019 - CAXIAS/MA
Número Único: 0004297-61.2010.8.10.0029
Apelante: Josiel de Macedo Gomes
Defensora Pública: Juliana Rosso
Apelado: Ministério Público Estadual
Promotor: Tharles Cunha Rodrigues Alves
Relator: Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues

DESPACHO
Defiro o pleito de fls. 150-150v., da Procuradoria Geral de Justiça, que requer a conversão do feito em diligência para que se proceda a publicação da sentença
no Diário da Justiça Eletrônico, bem como a juntada da respectiva certidão.
Após, cumpridas as diligências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Servindo o presente despacho como Mandado/Ofício/Carta de Ordem.
São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0001429-51.2011.8.10.0005
Apelação Criminal Nº 027006/2019 - São Luís(MA
Apelante :Fábio Henrique Melo Neres
Advogados :Osmar de Oliveira Neres Júnior (OAB/MA Nº 7.550) e outro
Apelado : Ministério Público Estadual
Incidência Penal : Art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.343/06
Despacho
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator): Compulsando os presentes autos, verifico que a defesa do recorrente pugnou pela
apresentação das razões diretamente nesta Corte, com espeque no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal (fls. 182), razão pela qual determino que seja
intimada, para esta finalidade.
Após, devolvam-se os autos ao juízo a quo, a fim de que este proceda à intimação do Ministério Público de primeiro grau, para ofertar as contrarrazões ao
recurso em comento.
Com o retorno a esta Corte, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, sem necessidade de nova conclusão.
Em seguida, voltem conclusos.
São Luís(MA), 02 de setembro de 2019.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Relator

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 28225/2019 - SÃO LUIS-MA
NÚMERO ÚNICO: 0008848-56.2019.8.10.0001
APELANTE: ALLYSON COELHO MARTINS
ADVOGADO: MAILSON NUNES COSTA
2º APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR: DOUGLAS ASSUNÇÃO NOJOSA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES

DESPACHO
No Termo de Apelação, fl. 259, o ApelanteAllyson Coelho Martins declara que deseja arrazoar.
Desta forma, notifique-se o Apelante na pessoa do advogado constituído, para o oferecimento das razões recursais. Não as apresentando no prazo legal, intime-
se pessoalmente Allyson Coelho Martins para constituir novo advogado, e na impossibilidade de fazê-lo, remetam-se os autos à Defensoria Pública para tal
mister.
Após, ao Ministério Público de primeiro grau para apresentar contrarrazões.
Cumpridas as diligências, voltem conclusos.
São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
Relator
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SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 000766-36.2012.8.10.0001
Apelação Criminal Nº 034306/2018 - Itapecuru-Mirim(MA)
Apelante : Érico Vinicius dos Reis Lopes da Silva
Advogada : Suelma Ambrósio Brito (OAB/MA nº 9.539)
Apelado : Ministério Público Estadual
Incidência Penal : Art. 157, § 3º, do CPB
Relator :Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Despacho
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator): Cuida-se de recurso de apelação, manejado por Érico Vinícius dos Reis Lopes da Silva,
através de sua advogada, a qual se insurgiu contra a sentença de fls. 307/314, que o condenou por incidência comportamental no art. 157, § 3º, do Código
Penal.
Analisando os autos, observo que, intimada para oferecer as razões recursais, conforme despacho de fls. 336, a advogada signatária da petição de interposição
do apelo de fls. 328 quedou-se inerte, razão pela qual determinei a intimação do réu para tomar ciência da desídia de sua procuradora, assim como, para que,
em 10 (dez) dias, constituísse outro profissional de sua confiança para arrazoar o recurso interposto, ou declarar, perante o Oficial de Justiça, não ter condições
financeiras de fazê-lo.
Noto que a determinação deixou de ser cumprida, diante da informação constante na certidão de fls. 341, de que o réu encontra-se foragido do sistema prisional.
Assim, a fim de conferir efetividade à ampla defesa, encaminhem-seos autos à Defensoria Pública Estadual, para apresentar as razões recursais.
Após, devolvam-se os autos ao juízo a quo,
a fim de que este proceda à intimação do Ministério Público de primeiro grau, para ofertar as contrarrazões ao apelo.
Com o retorno a esta Corte, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, sem necessidade de nova conclusão.
Após, voltem-me conclusos.
São Luís(MA), 02 de setembro de 2019.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0001381-98.2016.8.10.0108
Incidente de Insanidade MentalNº 038372/2018 - Pindaré-Mirim (MA)
Requerente : Franklin Silva Mesquita
Advogado : Norberto Ximenes Ferreira (OAB/MA 8808)
Incidência Penal : Art. 157, § 2º, I e II, do CPB
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Despacho
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator):Considerando o teor da certidão de fls. 167, intime-se a defesa para se manifestar sobre o
laudo pericial de fls. 159/163, no prazo de 05 (cinco) dias.
Em seguida, retornem os autos conclusos.
São Luís(MA), 02 de setembro de 2019.
Des. José Luiz Oliveira de Almeida-Relator

2ª CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 0803730-69.2019.8.10.0000– IMPERATRIZ/MA
AGRAVANTE: JANAINA SARAIVA FROTA
ADVOGADOS: FILIPE DA SILVA SOUSA, JUMA DA SILVA SOUSA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES

DESPACHO

Determino a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.

Cumpra-se.

São Luís - MA, 02 de setembro de 2019.

Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES

RELATOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Nº Único: 0806841-6.2019.8.10.0000
Habeas Corpus – São Luís (MA)
Paciente : Helcimr Araújo Belém Filho
Impetrantes : José Cavalcante de Alencar Júnior (OAB/MA nº 5980) e Helcimr Araújo Belém Filho (OAB/MA nº 15.932)
Impetrado : Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do termo judiciário de São Luís
Incidência Penal : Arts. 297, 317, 319, do CPB; art. 2º, da Lei nº 12.850/13
Relator : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
Despacho – O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator): Cumpra-se a parte final da decisão correspondente ao id. 4179352, por
conseguinte, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para se manifestar.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.

DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida-RELATOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0807363-88.2019.8.10.0000 – AÇAILÂNDIA/MA
PACIENTE: FELIPE FERREIRA BRAVARES
IMPETRANTE: RICARDO MELO E SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE AÇAILÂNDIA-MA
INCIDÊNCIA PENAL: ART. 157, 2ºA, I C/C ART. 307, AMBOS DO CP
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RELATOR: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
DESPACHO

Impetrado em Plantão Judiciário, o Desembargador RICARDO DUAILIBE, indeferiu liminarmente este Habeas Corpus
“considerando que o Impetrante não instruiu o presente writ com as provas pré-constituídas indispensáveis para a sua análise”(Id. 4275725).

Portanto, estando configurada a impossibilidade de seguimento do presente habeas corpus, determino à Secretária da Segunda
Câmara Criminal, que proceda o devido arquivamento dos autos, após as providências necessárias.

Cumpra-se. Publique-se.

São Luís/MA, 02 de setembro de 2019.
Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues

Relator

PAUTA DE JULGAMENTO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

SERÃO JULGADOS PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS NOVE HORAS,
OU NÃO SE REALIZANDO, NAS QUINTAS-FEIRAS SUBSEQÜENTES OS SEGUINTES PROCESSOS:
1-PROCESSO CRIMINAL | QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES | INCIDENTES | CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÚMERO
PROCESSO N.º 0000859-67.2017.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 042736 / 2018 - SÃO LUÍS

SUSCITANTE:JUIZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO
DE SÃO LUIS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
2-PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO PROCESSO N.º 0000003-32.2016.8.10.0036
PROTOCOLO N.º 013554 / 2019 - ESTREITO
APELANTE: BRUNO FLORENTINO BRITO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MA9334 - LEONIDE SANTOS SOUSA SARAIVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): - RITA DE CÁSSIA PEREIRA SOUSA
RELATOR: DESEMBARGADOR VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
3-PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO PROCESSO N.º 0037452-42.2010.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 001072 / 2019 - SÃO LUÍS
APELANTE: LUCIANA SOUSA DE MESQUITA
ADVOGADO(A): MA8698 - KIANY PEREIRA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): - CARLOS CEZAR SILVA LINDOSO
RELATOR: DESEMBARGADOR VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
4-PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO PROCESSO N.º 0000481-57.2012.8.10.0108
PROTOCOLO N.º 010734 / 2019 - PINDARÉ-MIRIM
APELANTE: MÁRCIO DA CONCEIÇÃO BENÍCIO
DEFENSOR DATIVO: MA8808 - NORBERTO XIMENES FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): - CLAUDIO BORGES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
5-PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO PROCESSO N.º 0003239-53.2015.8.10.0027
PROTOCOLO N.º 023575 / 2018 - BARRA DO CORDA
APELANTE: JOANA DO NASCIMENTO LIMA
ADVOGADO(A): MA7058 - RONNY PETHERSON ROCHA VIEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): - GUARACY MARTINS FIGUEIREDO
RELATOR: DESEMBARGADOR VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
6-PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO PROCESSO N.º 0000693-75.2013.8.10.0130
PROTOCOLO N.º 039468 / 2018 - SÃO VICENTE FÉRRER
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): - ALESSANDRA DARUB ALVES
APELADO: CREGILSON CAMPOS COSTA
ADVOGADO(A): MA14668 - TIAGO SILVA DE ASSUNCAO
RELATOR: DESEMBARGADOR VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
7-PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÚMERO PROCESSO N.º
0000730-18.2017.8.10.0048 PROTOCOLO N.º 027697 / 2018 - ITAPECURU-MIRIM
RECORRENTE: JANIELSON OLIVEIRA
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DEFENSOR PÚBLICO: - EDSON GABRIEL SOUZA ZAMBA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): - CARLA MENDES PEREIRA ALENCAR
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
8-PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO PROCESSO N.º 0024371-50.2015.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 000790 / 2019 - SÃO LUÍS
APELANTE: ANTONIO BENEDITO COSTA
ADVOGADO(A): MA4251 - JUSTINO COSTA LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): - CÁSSIUS GUIMARÃES CHAI
RELATOR: DESEMBARGADOR VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
9-PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO PROCESSO N.º 0053813-61.2015.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 001778 / 2019 - SÃO LUÍS
APELANTE: JOACIR GOMES VIANA
DEFENSOR PÚBLICO: - LEANDRO PIRES DE ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
PROMOTOR(A)(ES): - DOUGLAS ASSUNÇÃO NOJOSA
RELATOR: DESEMBARGADOR VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
10-PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO PROCESSO N.º 0001629-10.2016.8.10.0029
PROTOCOLO N.º 004360 / 2019 - CAXIAS
APELANTE: GEOVANE OLIVEIRA DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: - HELCIO RODRIGO CRUZ BARROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): - THARLES CUNHA RODRIGUES ALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
11-PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO PROCESSO N.º 0014657-95.2017.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 002461 / 2019 - SÃO LUÍS
APELANTE: HENRIQUE BEZERRA
DEFENSOR PÚBLICO: - EDUARDO HENRIQUE SALOMAO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): - JOSE ALEXANDRE ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
12-PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO PROCESSO N.º 0002000-63.2013.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 031384 / 2018 - SÃO LUÍS
(1º APELANTE): JOSÉ MÁRIO MARQUES MONTEIRO JÚNIOR
ADVOGADO(A): MA7620 - ITALO GUSTAVO E SILVA LEITE
(2º APELANTE): EVERTON TADIELLO MATOS PETRUS
ADVOGADO(A): MA15313 - MAYARA GARCES ACEITUNO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): - MARCIA MOURA MAIA
RELATOR: DESEMBARGADOR VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
13-PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO PROCESSO N.º 0002381-32.2017.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 042316 / 2018 - SÃO LUÍS
APELANTE: ANDERSON SANTOS DE MESQUITA
DEFENSOR PÚBLICO: - LEANDRO PIRES DE ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): - DOUGLAS ASSUNÇÃO NOJOSA
RELATOR: DESEMBARGADOR VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", EM SÃO LUÍS, 02 DE SETEMBRO DE 2019.
DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES

PRESIDENTE DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PAUTA DE JULGAMENTO
2ª CÂMARA CRIMINAL

SERÃO JULGADOS PELO(A) 2ª CÂMARA CRIMINAL 12 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS NOVE HORAS, OU NÃO SE
REALIZANDO, NAS TERÇAS-FEIRAS SUBSEQÜENTES OS SEGUINTES PROCESSOS:
1 - HABEAS CORPUS CRIMINAL | NÚMERO PROCESSO N° 0805603-07.2019.8.10.0000
IMPETRANTE: JOAO BATISTA MARQUES DOS SANTOS
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ADVOGADO: JOSE DOS SANTOS FERREIRA SOBRINHO - OAB: MA8085-A
IMPETRADO: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUIS MA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
2 - CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL | NÚMERO PROCESSO N° 0805682-83.2019.8.10.0000
CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROMOTOR: LUCIANO HENRIQUE SOUSA BENIGNO
CORRIGIDO: 1ª VARA DA COMARCA DE BURITICUPU/MA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
3 - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL | NÚMERO PROCESSO N° 0805723-50.2019.8.10.0000
AGRAVANTE: ISMAEL VILARINDO DE SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO: CLÁUDIO ROBERTO FLEXA PEREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR: ALESSANDRO BRANDÃO MARQUES
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE BERNARDO SILVA RODRIGUES

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", em São Luís, 02 de setembro de 2019
DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES

PRESIDENTE DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Terceira Câmara Criminal

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0804905-98.2019.8.10.0000 – SANTA INÊS/MA
PACIENTE: LUZILENE DOS SANTOS
DEFENSORES PÚBLICOS: ERIC LUIZ MARTINS CHACON E CLÁUDIA ISABELE F. P. DAMOUS
IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SANTA INÊS/MA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DECISÃO
A Procuradoria-Geral de Justiça requereu o encaminhamento destes autos ao desembargador Antonio

Fernando Bayma Araújo em razão da prevenção originada pela distribuição da Apelação Criminal n.º 23913/2019.

Verifico que este habeas corpus foi distribuído no dia 12/06/2019. Já a apelação criminal n.º 23913/2019 foi
distribuída no dia 12/07/2019.

Dessa forma, verifico que a prevenção alegada pelo Ministério Público de 2º Grau não restou configurada na
forma delineada, já que a distribuição da apelação é posterior à distribuição do habeas corpus sob exame.

Assim sendo, indefiro a postulação constante do ID 4154778.

Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpra-se.

São Luís, data registrada no sistema.

Desembargador Tyrone José Silva
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0805818-80.2019.8.10.0000 – BARRA DO CORDA/MA
PACIENTE : ANTONIO DEJAMISSON FERREIRA LIMA
IMPETRANTES: PRISCILA SAMPAIO FERREIRA E PEDRO WYLKLEN LIMA DE ALMEIDA
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO CORDA, MA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PRISCILA SAMPAIO FERREIRA E PEDRO WYLKLEN
LIMA DE ALMEIDA em favor de ANTONIO DEJAMISSON FERREIRA LIMA, indicando como autoridade coatora o JUIZ DE
DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO CORDA, MA.

Em sua petição, os impetrantes narram que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em audiência de Custódia, sem
justificativa ou fundamentação, tão somente sendo citado o artigo 312 do CPP, sem serem citados quais circunstâncias serviram para tal
conversão.

Narram que desde o dia da audiência de custódia, 16 de maio deste ano, foi juntado em audiência pedido de liberdade provisória que
não foi analisado cuidadosamente.

Descreve que a prisão se deu em razão de, no dia 14 de maio de 2019, o paciente se encontrar num bar, de propriedade de sua
companheira, onde houve uma abordagem da Polícia e foram encontradas algumas pedras de crack. Alega que é usuário e que vem tendo crises
de abstinência, já tendo sido levado ao Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues.

Desse modo, pugna seja deferida a medida liminar, expedindo-se, desde logo, o alvará de soltura em favor do paciente
mediante aplicação de medidas cautelares, além de internação compulsória e, no mérito, pleiteia o direito de responder à persecução penal em
liberdade.
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Juntou documentos.
Despacho de ID 4001556, determinando que seja notificado o juiz de Direito da 2ª Varada Comarca de Barra do Corda/MA.
Notificada, a autoridade indigitada coatora prestou as informações de ID nº 4099264, comunicando que:
“ (…)O paciente Antonio Dejamisson Ferreira Lima figura como acusado nos autos da Ação Penal (Proc. nº 327-44.2019.8.10.0027)

movida pelo Ministério Público Estadual, a qual tramita nesta Unidade Jurisdicional, sob a acusação da prática do crime descrito no artigo 33 c/c
com artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Segundo consta no caderno processual, o incriminado foi preso em flagrante delito no dia 14 de
maio de 2019, com sua companheira Claudiana Rodrigues da Silva, traficando diversas pedras da droga conhecida como “crack”, tudo depois de
serem alvo de investigação por parte da equipe de policiais civis da 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil desta cidade e Comarca. Com o
recebimento do flagrante por este juízo, foi designada audiência de custódia dentro do regular interstício, oportunidade na qual compareceu o
membro do Ministério Público Estadual, os capturados e os defensores por eles constituídos. Após os devidos esclarecimentos, seguiu-se a
audiência nos estritos termos da Resolução do CNJ de regência, sendo facultados questionamentos ao membro do Ministério Público e aos
Defensores. O membro do Ministério Público, em sua manifestação, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma
vez que ambos os capturados contavam com antecedentes penais, pois respondem a ações penais por outros crimes nesta comarca. Entendeu-se
ser a prisão preventiva imprescindível para a garantia da ordem público, não sendo possível a sua substituição por medidas cautelares de natureza
pessoal. Os Defensores pugnaram pela concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em
decisão, o Juiz Titular desta Unidade Jurisdicional, homologou o auto de prisão em flagrante, porque revestido dos seus requisitos legais (formais
e materiais) e constitucionais, pelo que o ilustre magistrado reputou necessária a conversão da prisão em flagrante de ambos os capturados em
prisão preventiva, vez que se mostraram necessárias para a garantia da ordem pública, uma vez que eles respondem a ações penais nesta Comarca
de Barra do Corda/MA. Vindo o Inquérito Policial da autoridade policial, foi o mesmo encaminhado ao membro do Ministério Público Estadual,
que, por sua vez, entendeu por oferecer denúncia em desfavor dos acusados. A acusada Claudiana foi posta em liberdade em razão de decisão
proferida nos autos de Habeas Corpus nº 0804118-69.2019.8.10.0000 de relatoria do Des. Josemar Lopes Santos. Devidamente citados, os
acusados apresentaram resposta à acusação. Na oportunidade, não verificando razões para a absolvição sumária dos acusados, ratifiquei o
recebimento da denúncia, e designei audiência de instrução e julgamento para o dia 7 de agosto de 2019, às 9h00.(...)”

Liminar indeferida.

É o relatório.

Decido.

Ingressou o Impetrante com o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, sob o argumento de que estaria sofrendo constrangimento
ilegal e que vem tendo crises de abstinência em razão de ser usuário de drogas.

Contudo, verifica-se pelas informações constantes do Sistema Jurisconsult, bem como pelo parecer da Procuradoria Geral de Justiça, que o
alegado constrangimento ilegal foi sanado, em razão de já ter sido concedida a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

Dessa forma, constata-se que a suposta ilegalidade citada pelo impetrante já não subsiste, uma vez que a prisão preventiva foi
revogada.

Nesse sentido, o art. 659 do Código de Processo Penal assim determina:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

O art. 336, caput do Regimento Interno dessa Egrégia Corte dispõe que:

Art. 336. Verificada a cessação da violência ou da coação ilegal, o pedido poderá ser desde logo julgado prejudicado pelo relator.

Diante de todo exposto, considerando que o fim pretendido pelo presente habeas corpus já foi alcançado com a revogação da prisão preventiva, JULGO
PREJUDICADA A ORDEM IMPETRADA, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em conformidade aos art. 659 do Código de
Processo Penal e art. 336 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA

Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0805818-80.2019.8.10.0000 – BARRA DO CORDA/MA
PACIENTE : ANTONIO DEJAMISSON FERREIRA LIMA
IMPETRANTES: PRISCILA SAMPAIO FERREIRA E PEDRO WYLKLEN LIMA DE ALMEIDA
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO CORDA, MA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PRISCILA SAMPAIO FERREIRA E PEDRO WYLKLEN
LIMA DE ALMEIDA em favor de ANTONIO DEJAMISSON FERREIRA LIMA, indicando como autoridade coatora o JUIZ DE
DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO CORDA, MA.

Em sua petição, os impetrantes narram que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em audiência de Custódia, sem
justificativa ou fundamentação, tão somente sendo citado o artigo 312 do CPP, sem serem citados quais circunstâncias serviram para tal
conversão.

Narram que desde o dia da audiência de custódia, 16 de maio deste ano, foi juntado em audiência pedido de liberdade provisória que
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não foi analisado cuidadosamente.
Descreve que a prisão se deu em razão de, no dia 14 de maio de 2019, o paciente se encontrar num bar, de propriedade de sua

companheira, onde houve uma abordagem da Polícia e foram encontradas algumas pedras de crack. Alega que é usuário e que vem tendo crises
de abstinência, já tendo sido levado ao Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues.

Desse modo, pugna seja deferida a medida liminar, expedindo-se, desde logo, o alvará de soltura em favor do paciente
mediante aplicação de medidas cautelares, além de internação compulsória e, no mérito, pleiteia o direito de responder à persecução penal em
liberdade.

Juntou documentos.
Despacho de ID 4001556, determinando que seja notificado o juiz de Direito da 2ª Varada Comarca de Barra do Corda/MA.
Notificada, a autoridade indigitada coatora prestou as informações de ID nº 4099264, comunicando que:
“ (…)O paciente Antonio Dejamisson Ferreira Lima figura como acusado nos autos da Ação Penal (Proc. nº 327-44.2019.8.10.0027)

movida pelo Ministério Público Estadual, a qual tramita nesta Unidade Jurisdicional, sob a acusação da prática do crime descrito no artigo 33 c/c
com artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Segundo consta no caderno processual, o incriminado foi preso em flagrante delito no dia 14 de
maio de 2019, com sua companheira Claudiana Rodrigues da Silva, traficando diversas pedras da droga conhecida como “crack”, tudo depois de
serem alvo de investigação por parte da equipe de policiais civis da 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil desta cidade e Comarca. Com o
recebimento do flagrante por este juízo, foi designada audiência de custódia dentro do regular interstício, oportunidade na qual compareceu o
membro do Ministério Público Estadual, os capturados e os defensores por eles constituídos. Após os devidos esclarecimentos, seguiu-se a
audiência nos estritos termos da Resolução do CNJ de regência, sendo facultados questionamentos ao membro do Ministério Público e aos
Defensores. O membro do Ministério Público, em sua manifestação, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma
vez que ambos os capturados contavam com antecedentes penais, pois respondem a ações penais por outros crimes nesta comarca. Entendeu-se
ser a prisão preventiva imprescindível para a garantia da ordem público, não sendo possível a sua substituição por medidas cautelares de natureza
pessoal. Os Defensores pugnaram pela concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em
decisão, o Juiz Titular desta Unidade Jurisdicional, homologou o auto de prisão em flagrante, porque revestido dos seus requisitos legais (formais
e materiais) e constitucionais, pelo que o ilustre magistrado reputou necessária a conversão da prisão em flagrante de ambos os capturados em
prisão preventiva, vez que se mostraram necessárias para a garantia da ordem pública, uma vez que eles respondem a ações penais nesta Comarca
de Barra do Corda/MA. Vindo o Inquérito Policial da autoridade policial, foi o mesmo encaminhado ao membro do Ministério Público Estadual,
que, por sua vez, entendeu por oferecer denúncia em desfavor dos acusados. A acusada Claudiana foi posta em liberdade em razão de decisão
proferida nos autos de Habeas Corpus nº 0804118-69.2019.8.10.0000 de relatoria do Des. Josemar Lopes Santos. Devidamente citados, os
acusados apresentaram resposta à acusação. Na oportunidade, não verificando razões para a absolvição sumária dos acusados, ratifiquei o
recebimento da denúncia, e designei audiência de instrução e julgamento para o dia 7 de agosto de 2019, às 9h00.(...)”

Liminar indeferida.

É o relatório.

Decido.

Ingressou o Impetrante com o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, sob o argumento de que estaria sofrendo constrangimento
ilegal e que vem tendo crises de abstinência em razão de ser usuário de drogas.

Contudo, verifica-se pelas informações constantes do Sistema Jurisconsult, bem como pelo parecer da Procuradoria Geral de Justiça, que o
alegado constrangimento ilegal foi sanado, em razão de já ter sido concedida a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

Dessa forma, constata-se que a suposta ilegalidade citada pelo impetrante já não subsiste, uma vez que a prisão preventiva foi
revogada.

Nesse sentido, o art. 659 do Código de Processo Penal assim determina:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

O art. 336, caput do Regimento Interno dessa Egrégia Corte dispõe que:

Art. 336. Verificada a cessação da violência ou da coação ilegal, o pedido poderá ser desde logo julgado prejudicado pelo relator.

Diante de todo exposto, considerando que o fim pretendido pelo presente habeas corpus já foi alcançado com a revogação da prisão preventiva, JULGO
PREJUDICADA A ORDEM IMPETRADA, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em conformidade aos art. 659 do Código de
Processo Penal e art. 336 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA

Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS Nº 0805840-41.2019.8.10.0000 - GRAJAÚ/MA
PACIENTES: KENNEDY ANDERSON CAMILO ALMEIDA E PAULO HENRIQUE SILVA MELO
IMPETRANTES: DR. TIAGO CHAVES DOS SANTOS (OAB/MA 19.282) E JOSÉ BENÍCIO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB/MA
12.809)
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GRAJAÚ
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA
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DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tiago Chaves dos Santos e outro em favor

de Kennedy Anderson Camilo Almeida e Paulo Henrique Silva Melo contra ato considerado ilegal proveniente do Juízo da 2ª
Criminal da Comarca de Grajaú que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Em sua petição inicial, narram os impetrantes que os pacientes se encontram privados de sua liberdade pela
suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288 do CP, 244-B do ECA e art. 14 da Lei nº 10.826/03, decorrente da troca de
tiros em via pública e apreensão de armas.

Aduzem que a prisão em flagrante foi realizada em 28/06/19 e convertida em preventiva, sem que houvesse
audiência de custódia. Disseram que não há fundamento legal para a conversão da prisão, em especial porque o Ministério Público
ofereceu denúncia excluindo o art. 288 do CP, que trata da associação criminosa.

Salientaram que a decisão que converteu a prisão em preventiva não se encontra devidamente
fundamentada, além de não preencher os requisitos da prisão cautelar, sendo a manutenção da medida desproporcional, já que os
pacientes possuem residência fixa e profissão lícita.

Ao final, requereram a concessão de liminar para que a prisão preventiva dos pacientes seja revogada ou
ainda para que seja substituída a prisão preventiva decretada por outra medida cautelar, com a expedição de alvará de soltura. No
mérito, requereu a concessão definitiva da ordem vindicada.

Com a inicial foram juntados documentos.

Antes de apreciar o pedido de liminar determinei a requisição de informações da autoridade impetrada,
conforme despacho de ID 4002259.

As citadas informações não foram prestadas, conforme certidão de ID 4315781.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação do pedido de liminar.

Decido.

Examinando o sistema Jurisconsult, verifico que o exame do presente habeas corpus resta prejudicado.

Na impetração em tela, o impetrante se volta contra decreto de prisão preventiva emitido pelo juízo
impetrado em face dos pacientes.

Não obstante, o juízo impetrado, conforme consta do sistema de movimentação processual, revogou a
prisão preventiva dos pacientes.

Dessa forma, o título prisional cautelar questionado pelo impetrante não mais subsiste, já que a prisão
preventiva questionada foi revogada.

Dispõe o art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
Art. 336. Verificada a cessação da violência ou da coação ilegal, o pedido poderá ser desde logo julgado
prejudicado pelo relator.

Nesse contexto, resta evidente que o objeto deste Habeas Corpus está integralmente esvaziado, na medida
em que o ato questionado já foi revogado pelo juízo impetrado razão pela qual deve ser declarado prejudicado o presente writ.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, nos termos do art. 336 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Arquivem-se estes autos após o trânsito em julgado da presente decisão, providenciando-se, contudo,
precedentemente, a baixa na Distribuição com relação a este relator.

Intimem-se.

São Luís, data registrada no sistema.

Desembargador Tyrone José Silva
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS Nº 0806987-05.2019.8.10.0000 – COELHO NETO/MA
PACIENTE: FRANCISCO WELLITON DA SILVA VIANA
IMPETRANTE: THIAGO JEFFERSON MACHADO SILVA, OAB/PI 7.170 OAB/MA 11.457-A
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COELHO NETO/MA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DECISÃO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Thiago Jefferson Machado Silva

em favor de Francisco Wellinton da Silva Viana no qual é apontada como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Coelho Neto/MA.

Alegou o impetrante que o Paciente, trabalhador, ocupação lícita e residência fixa, foi preso injustamente e
autuado em flagrante delito no dia 03/08/2019 por suposta infração aos tipos penais descritos no art. 121, caput, do Código Penal,
e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por Policiais Civis lotados na cidade de Coelho Neto/MA, conforme cópia do Auto de
Prisão em Flagrante homologado, em seguida fora convertido em prisão preventiva por decisão do MM. Juiz da 2ª Vara da
Comarca de Coelho Neto/MA.

Sustentou que a prisão cautelar do Paciente não pode perdurar, uma vez que, em que pese ter sido preso em
flagrante, não existem motivos que justifiquem a segregação cautelar, ainda mais em se levando em consideração que a própria lei
concede o direito de responder o processo em liberdade, seja ou não mediante a concessão de fiança.

Aduziu que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão
preventiva e que é viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, com
expedição de alvará de soltura. No mérito, requereu a concessão em definitivo da ordem impetrada.
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Com a inicial, foram juntados documentos.

Antes de apreciar o pedido de liminar, determinei a requisição de informações da autoridade impetrada,
conforme despacho de ID 4206517.

As informações foram prestadas no ID 4315955, nas quais o impetrado aduziu que:
i) o paciente foi preso em flagrante em 03 de agosto de 2019, nesta cidade de Coelho Neto — MA, em razão da prática do crime de
homicídio, tipificado no art. 121, caput, do CP e art. 33, da Lei 11.343/06;
ii) em audiência de custódia realizada dia 05/08/2019, este juízo entendeu pela homologação da prisão em flagrante, visto que
revestida das formalidades legais, e decretou a prisão preventiva do acusado, por entender estarem caracterizados o fumus comissi
delicti e o periculum libertatis. O primeiro restou evidenciado pelo auto de apresentação e apreensão e dos depoimentos do condutor e
das testemunhas prestados perante a autoridade policial. O periculum libertatis, por sua vez, destacou-se o abalo a ordem pública, visto
que esta se constitui um bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta
violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros. Nesse sentido, com o intuito de evitar um ambiente de medo gerado
pelo crime na população de pequena cidade interiorana, visto que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas
preventivas da interrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade
das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinquência;
iii) Ainda, ante a existência de outras duas ações penais na qual é réu o paciente, em trâmite na 1ª e 2ª Varas desta Comarca, de
números 3073-35.2017.8.10.0032 (2ª Vara) e 3662018 (1ª Vara), ambos pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33. Lei
11.343/2006, razão pela qual é presente, na forma intensa, o risco de reiteração delitiva, o que faz necessário o acautelamento da
ordem pública;
iv) como percebeu-se na oportunidade, as medidas cautelares diversas da prisão não tiveram o efeito esperado, não se mostrando
suficientes a garantir a ordem pública;
v) em 13/08/2019, a autoridade policial finalizou o inquérito policial, concluindo pelo indiciamento do paciente Francisco Wellinton da
Silva Viana, e outros acusados, José Augusto Lima de Mesquita, Deuzonete Ribeiro da Silva e Lauriel Barbosa dos Santos, e remeteu
os autos ao poder judiciário;
vi) os autos foram com vistas ao Ministério Público em 20/08/2019 e atualmente encontra-se aguardando manifestação do Parquet.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de liminar.

Decido.

Inicialmente deve ser destacado que, para a concessão de medidas liminares faz-se mister a conjugação de
dois requisitos, quais sejam: o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in mora (perigo na demora).

O fumus boni iuris está consubstanciado na plausibilidade jurídica do pedido do requerente. Já o periculum in
mora consiste no risco que a demora no julgamento do mérito da demanda possa ensejar ao interessado.

Notadamente no caso do Habeas Corpus, tal medida se reveste de evidente caráter excepcional, que se
viabiliza para os casos em que seja notória a ilegalidade na limitação do direito de ir e vir do paciente.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza
Nucci que preconiza, in verbis:

Ingressando o pleito de habeas corpus, geralmente acompanhado do pedido de concessão de liminar, deve
o juiz ou tribunal, este por meio do relator, avaliar se concede, de pronto, ordem para a cessão do aventado
constrangimento.

Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares o fumus boni iuris
(fumaça do bom direito) e o periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade
concreta de ser concedida ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da
medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois.

Não é fácil avaliar, com precisão e certeza, o cabimento da medida liminar, pois, muitas vezes, quando
concedida, ela esgota a pretensão do impetrante. [...] (NUCCI. Guilherme de Sousa. Habeas Corpus. Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 150).

Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro de plano a presença dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários para autorizar a concessão do pedido de liminar nos termos em que foi
formulado, até porque o exame da pertinência das alegações contidas na presente impetração exige análise mais aprofundada e
pormenorizada dos elementos constantes dos autos, situação que inviabiliza a concessão da ordem e caráter liminar.

Assim, ausentes os requisitos necessários a concessão da medida liminar vindicada, deve ser indeferido o
pleito de urgência.

Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.

Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpra-se.

São Luís, data de registro no sistema.

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Relator

HABEAS CORPUS Nº 0806606-94.2019.8.10.0000- VITÓRIA DO MEARIM/MA
PACIENTE: BENOA MARCOS RODRIGUES PACHECO
ADVOGADO: CARLOS DANTAS RIBEIRO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO MEARIM-MA

DESPACHO

Cumpra-se o despacho de Id 4142040.

São Luís, 02 de setembro de 2019.

Desembargador Tyrone José Silva

Relator
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TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0807615-91.2019.8.10.0000 – MARACAÇUMÉ/MA
Paciente: Ítalo Patrik de Souza Costa
Advogado: Tiago Lima de Brito
Impetrado: Juízo da Comarca de Maracaçumé/MA
Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
DESPACHO
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Tiago Lima de Brito em favor de Ítalo Patrik de Souza Costa, sob
o argumento de que se encontra sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo da Comarca de Maracaçumé/MA.
Reservo-me o direito para apreciar a liminar pleiteada após as informações da autoridade indigitada coatora. Para tanto, oficie-se
ao Juízo da Comarca de Maracaçumé/MA para, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, prestar informações sobre o alegado na
inicial. Encaminhem-se-lhe cópia da inicial, inclusive via fax ou e-mail, dos documentos que a instruem, bem como deste despacho,
servindo, de logo, o presente, como ofício para fins de ciência e cumprimento.
Prestadas as devidas informações, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.
Desembargador Froz Sobrinho

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0006956-49.2018.8.10.0001 (021885-2019) – SÃO LUÍS/MA
1ª Apelante: Janileide Ferreira de Souza Alves
Advogados: Rude-ney Lima Cardoso e Ulisses Nascimento Lima
2º Apelante: Ministério Público Estadual
Promotor de Justiça: Rosalvo Bezerra de Lima Filho
1º Apelado: Ministério Público Estadual
Promotor de Justiça: Rosalvo Bezerra de Lima Filho
2ª Apelada: Janileide Ferreira de Souza Alves
Defensor Público: Lúcio Lins Siqueira Ramos
Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
DESPACHO
Acolho a manifestação ministerial de fls. 165/166-v, DETERMINANDO a intimação da Defensoria Pública sobre o teor da sentença
de fls. 110/121, para, se assim entender, interpor o competente recurso com suas razões.
Em caso de interposição do recurso, DETERMINO a remessa dos autos ao Ministério Público para a apresentação de
contrarrazões, bem como a retificação da capa do processo, fazendo constar o nome da Defensoria Pública Estadual.
Após, voltem-se conclusos.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 23 de agosto de 2019.
Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
Relator

Coordenadoria de Recursos Constitucionais

RECURSO ESPECIALCÍVEL
Número Processo: 0014462-27.2016.8.10.0040
Número Protocolo: 027281-2019
Apelação Cível: 018072-2019

Recorrente: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB/RJ 223.635)

Recorrido(a): MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA

Advogado: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR (OAB/MA 12.234)

I N T I M A Ç Ã O
Intimo o polo recorrido acima aludido para apresentar as contrarrazões de que trata o artigo 1.030 do Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 02 de setembro de
2019.

Marcello de Albuquerque Belfort
Assessor Técnico

Mat.189282

RECURSO ESPECIALCÍVEL
Número Processo: 0001367-64.2016.8.10.0060
Número Protocolo: 029618-2019
Apelação Cível: 027674-2018
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Recorrente: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR

Advogado: CARLOS FREDERICO DOMINICI (OAB/MA 5.410)

Recorrido(a): C T de A representado por MARIA LÚCIA DOS SANTOS

Advogados: DANILLO COELHO PIMENTEL (OAB/PI 6.611), HILTON ULISSES
FIALHO ROCHA JUNIOR (OAB/PI 5.967)

I N T I M A Ç Ã O
Intimo o polo recorrido acima aludido para apresentar as contrarrazões de que trata o artigo 1.030 do Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 02 de setembro de
2019.

Marcello de Albuquerque Belfort
Assessor Técnico

Mat.189282

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0001670-53.2016.8.10.0036
Número Protocolo: 028197-2019

Agravante: RAIMUNDA MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(a): CARLOS ANDRÉ MORAIS ANCHIETA (OAB/MA 6.274)

Agravado(a): CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA - CEST

Advogado(a): ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (OAB/SC 12.049)

I N T I M A Ç Ã O
Intimo a parte Agravada acima mencionada para, no prazo de lei, querendo, apresentar sua resposta, nos termos do 1.042, § 3ºdo
Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 02 de setembro de
2019.

Marcello de Albuquerque Belfort
Assessor Técnico

Mat. 189282

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0002535-76.2016.8.10.0036
Número Protocolo: 028202-2019

Agravante: MÁRIO MARQUES DA SILVA

Advogado(a): CARLOS ANDRÉ MORAIS ANCHIETA (OAB/MA 6.274)

Agravado(a): CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA - CEST

Advogado(a): ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (OAB/SC 12.049)

I N T I M A Ç Ã O
Intimo a parte Agravada acima mencionada para, no prazo de lei, querendo, apresentar sua resposta, nos termos do 1.042, § 3ºdo
Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 02 de setembro de
2019.

Marcello de Albuquerque Belfort
Assessor Técnico

Mat. 189282

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0000904-74.2009.8.10.0026
Número Protocolo: 029798-2019

Agravante: MARIA DE NASARÉ SILVA DA COSTA

Advogado(a): LAYONAN DE PAULA MIRANDA (OAB/MA 10.699)

Agravado(a): MUNICÍPIO DE BALSAS

Advogado(a): HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO (OAB/MA 10.809)

I N T I M A Ç Ã O
Intimo a parte Agravada acima mencionada para, no prazo de lei, querendo, apresentar sua resposta, nos termos do 1.042, § 3ºdo
Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 02 de setembro de
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2019.
Marcello de Albuquerque Belfort

Assessor Técnico
Mat. 189282

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0005018-29.2012.8.10.0001
Número Protocolo: 029852-2019

Agravante: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Advogado(a): ISAAC COSTA LÁZARO FILHO (OAB/CE 18.663)

Agravado(a): M E S M representada por EDVALDO DO CARMO DINIZ MARQUES

Advogado(a): NONATO MARTINS (OAB/MA 913)

I N T I M A Ç Ã O
Intimo a parte Agravada acima mencionada para, no prazo de lei, querendo, apresentar sua resposta, nos termos do 1.042, § 3ºdo
Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 02 de setembro de
2019.

Marcello de Albuquerque Belfort
Assessor Técnico

Mat. 189282

Diretoria Administrativa

Coordenadoria de Licitação e Contratos

CONVOCAÇÃO Nº 02/2019 – TJMA
Processo Administrativo nº 26.824/2019

Credenciamento nº 01/2019 - TJMA
Objeto: Convocação das empresas interessadas no Credenciamento nº 01/2019, cujo objeto trata-se do credenciamento de
empresas de tecnologia, sem custos para o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA, especializadas na securitização
de arrecadações, visando disponibilizar no âmbito do Poder Judiciário Maranhense, solução de tecnológica para recebimento de
dívidas e outros, utilizando as principais bandeiras de cartão de crédito e débito do mercado. Finalidade: Demonstração da
funcionalidade das soluções tecnológicas apresentadas nas propostas Técnicas; Data: 09 de setembro de 2019; Horário:14:00h;
Local: Auditório do Centro Administrativo do TJMA, localizada na Rua do Egito, nº 144, Centro, São Luís/MA; E-mail:
colicitacao@tjma.jus.br Fone: (98) 3261-6181 / 3261-6194. São Luís/MA, 30 de agosto de 2019. Mauricio Fernandes Lima –
Coordenador de Licitação e Contratos. Matrícula nº 144576

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2019 – TJMA, FIRMADA ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA G A L BENDER – ME; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.668/2019– TJMA; PE –
SRP Nº 45/2019 – OBJETO: Registro de Preço para aquisição de água mineral acondicionada em vasilhames plásticos de
20 litros, com vistas a suprir as demandas das Comarcas do Tribunal; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15 da Lei nº
8.666/93; Lei nº 10.520/2002; Decretos nº 5.450/2005, nº 7.892/2013, Decreto Estadual nº 31.553/2016 (no que couber);
ÓRGÃO: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; EMPRESA: G A L BENDER – ME; DA VIGÊNCIA: A vigência
da presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, nos termos do Art. 15,
§3°, IncisoIII, da lei nº 8.666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato na imprensa oficial; DATA DA
ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 29/08/2019; VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 402.416,40(quatrocentos e
dois mil e quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos); ASSINATURAS: Mário Lobão Carvalho – Diretor-Geral do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; Maria do Socorro Patrice Carvalho Moreira de Sousa – Diretora
Administrativa; Guilherme Alexandre Lima Bender–Representante Legal.

Divisão de Contratos e Convênios

PORTARIA-TJ - 27002019
( relativo ao Processo 227462019 )
Código de validação: B0ED7B1022

Designa servidores para exercer a função de Fiscal Titular e Fiscal substituto do Contrato de Fornecimento n.º
0010_I/2019, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e a Empresa Life Technologies
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Brasil Comércio e Indústria de Produtos para Biotecnologia Ltda.

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
considerando o art. 67 da Lei n.° 8.666/93, Portaria n.° 476/2016 – TJ/MA e Resolução GP – 21/2018, no que couber,
RESOLVE:

Art.1° Designar a servidora Ana Cláudia Borges Araújo, matrícula: 105585, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato de

Fornecimento n.º 0010_I/2019, celebrado entre este Tribunal de Justiça e a Empresa Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de Produtos p

ara Biotecnologia Ltda., que tem como objeto a aquisição de material consumível do sequenciador de DNA, destinado às atividades operacionais

do Laboratório Forense de Biologia Molecular.

Ato contínuo, designar a servidora Haldenne Raniery Mendonça de Souza, matrícula: 106922, como substituta nos afastamentos e impedimentos

legais da titular.

O acompanhamento e fiscalização dos referidos contratos serão exercidos cumulativamente com as demais atribuições dos servidores.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência. Publique-se. Autue-se no processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, no Palácio da Justiça "Clóvis Bevilácqua", em São Luís, 27 de agosto de 2019.

MARIO LOBAO CARVALHO
Diretor Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça

Gabinete do Diretor Geral
Matrícula 128074

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 02/09/2019 08:24 (MARIO LOBAO CARVALHO)

PORTARIA-TJ - 27042019
( relativo ao Processo 269582019 )
Código de validação: 69D1EC783A

Designa servidores para exercer a função de Fiscal Titular e Fiscal Substituto do Contrato de Prestação
de Serviços n.º 0009_I/2019, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e a Empresa
Sucesso Tecnologia Informação Eireli – ME.

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
considerando o art. 67 da Lei n.° 8.666/93, Portaria - TJ - n.° 476/2016 e a Resolução – GP n.° 21/2018 e,
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
RESOLVE:
Art.1° Designar como fiscal titular o servidor ANTÔNIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO, mat. 121459, e como fiscal substituto a
servidora ALINE LOPES DA SILVA, mat. 120683, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato de Prestação de Serviços n.º
0009_I/2019, celebrado entre este Tribunal de Justiça e a Empresa Sucesso Tecnologia Informação Eireli – ME., que tem como objeto a
prestação de serviços de treinamento online para Formação em Inteligência Artificial.
O acompanhamento e fiscalização dos referidos contratos serão exercidos cumulativamente com as demais atribuições dos servidores.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência. Publique-se. Autue-se no processo.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, no Palácio da Justiça "Clóvis Bevilácqua", em São Luís, 27 de agosto de 2019.

MARIO LOBAO CARVALHO
Diretor Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça

Gabinete do Diretor Geral
Matrícula 128074

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 02/09/2019 08:26 (MARIO LOBAO CARVALHO)

PORTARIA-TJ - 27072019
( relativo ao Processo 237502019 )
Código de validação: 2B47BFF722

Designa servidores para exercer a função de Fiscal Titular e Fiscal Substituto do Contrato de Prestação
de Serviços n.º 0008_I/2019, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e a Empresa
Kenta Informática S/A.

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
considerando o art. 67 da Lei n.° 8.666/93, Portaria - TJ - n.° 476/2016 e a Resolução – GP n.° 21/2018 e,
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela
entidade;
RESOLVE:

Página 331 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Art.1° Designar como fiscal titular o servidor EDUARDO MORAES GARCIA, matrícula 190611, e como fiscal substituto o servidor DAVID
RIBEIRO NUNES, matrícula 138180, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato de Prestação de Serviços n.º 0008_I/2019, celebrado
entre este Tribunal de Justiça e a Empresa Kenta Informática S/A., que tem como objeto a prestação de serviços de suporte técnico e atualização
de versões do software DRS PLENÁRIO e do software DRS AUDIÊNCIAS, para gravação audiovisual das sessões plenárias e audiências
judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com a captura do áudio e vídeo das sessões/audiências, gravação digital,
armazenamento, gerenciamento e disponibilização destas informações.
O acompanhamento e fiscalização dos referidos contratos serão exercidos cumulativamente com as demais atribuições dos servidores.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência. Publique-se. Autue-se no processo.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, no Palácio da Justiça "Clóvis Bevilácqua", em São Luís, 27 de agosto de 2019.

MARIO LOBAO CARVALHO
Diretor Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça

Gabinete do Diretor Geral
Matrícula 128074

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 02/09/2019 08:27 (MARIO LOBAO CARVALHO)

PORTARIA-TJ - 27112019
( relativo ao Processo 334832019 )
Código de validação: 21831FF9DE

Designa servidores para exercerem a função de Fiscal Titular e Fiscal Substituto do TERMO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº 0024/2019-TJMA, celebrado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E O
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA., cujo objeto é formalizar a cooperação e ação
conjunta entre as partes, para desenvolvimento do PROJETO DE EXTENSÃO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS, com a
finalidade de que os discentes, regularmente matriculados na INSTITUIÇÃO ENSINO, possam contribuir com a prestação
jurisdicional ao desenvolver atividades no âmbito das demandas próprias das Unidades Judiciais ou Administrativas do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão, incluindo-se as seguintes áreas de atuação: Direito, Administração e Tecnologia. Processo
Administrativo nº 33483/2019-TJMA.

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
considerando o art. 67 da Lei n.° 8.666/93, e Resolução GP – 21/2018, no que couber,

RESOLVE:

Art. 1° Designar para fiscalização do TERMO os servidores CLAUDIONOR RODRIGUES DE CARVALHO JÚNIOR, matrícula 161968,
(FISCAL TITULAR), e DANIELLA PACHECO DAVID, Matrícula 179986 (FISCAL SUBSTITUTO).

O acompanhamento e fiscalização do referido TERMO será exercido cumulativamente com as demais atribuições dos servidores.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência. Publique-se. Autue-se no processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, no Palácio da Justiça "Clóvis Bevilácqua", em São Luís, 27 de agosto de 2019.

MARIO LOBAO CARVALHO
Diretor Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça

Gabinete do Diretor Geral
Matrícula 128074

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 02/09/2019 09:33 (MARIO LOBAO CARVALHO)

Diretoria de Recursos Humanos

Coordenadoria de Direitos e Registros

Divisão de Expedição e Controle de Atos

PORTARIA-DRH - 6732019
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( relativo ao Processo 360502019 )
Código de validação: F93FB6BF8E

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 3º, inciso V, “c”, da Portaria n.º 3336/2010-TJ,

R E S O L V E:
Autorizar o servidor FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO ABRUNHOSA, Oficial de Justiça, matrícula nº 70037, lotado na 1ª Vara da
Comarca de Araioses, afastamento de 08 (oito) dias, em virtude do falecimento de sua genitora, no período de 13.08.2019 a
20.08.2019.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de agosto
de 2019.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 16:22 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

Supervisão dos Juizados Especiais

Turma Recursal Civel e Criminal

Turma Recursal Única Cível e Criminal da Comarca de São Luís

Gabinete do 2º Vogal da Turma Recursal Cível e Criminal de São Luis
Recurso Inominado nº: 0802357-06.2015.8.10.0012
RECORRENTE: LOUISE CAROLINE LIMA ALMEIDA
Advogado do(a) RECORRENTE: AMERICO BOTELHO LOBATO NETO - MA7803-A
RECORRIDO: MARIO JOSE DIAS CARNEIRO JUNIOR 01624516360, JPM SERVICOS LTDA - ME
Advogado do(a) RECORRIDO: ALEXANDRE ROSA DE CARVALHO - MAA5624000
De ordem do(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito Relator(a) TALVICK AFONSO ATTA DE FREITAS, fica Vossa Senhoria INTIMADO(A)
dos Embargos de Declaração, ID do evento nº. 4331959, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias.
São Luís, 2 de setembro de 2019

ALEXANDRE BATALHA MONTEIRO
Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís

TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO LUÍS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PROC. N.º 6272018)
EMBARGANTE: MARTIMIANO DOS SANTOS GALVÃO
ADVOGADO(A): WILLIAM SANTOS FRAZÃO– OAB/MA n.º 12.568
EMBARGADO(A): COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO(A): LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS– OAB/MA n.º 6.100.

INTIMAÇÃO
De ordem do MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Elias Matos e Oka, fica intimada a parte embargada para, querendo, apresentar, no
prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos às fls. 171/176.
São Luís, 2 de setembro de 2019.

Sabrine Millena Braga de Lima
Servidora da Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís

Mat. 143594

Fórum da Comarca de São Luís

Diretoria Do Fórum Des. Sarney Costa

HOMOLOGAÇÃODO RESULTADOFINAL DO EDITAL Nº 01/2018 – DFRSL
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A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO, DIVA MARIA DE BARROS MENDES, Diretora do Fórum Des. Sarney
Costa do Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha de São Luís/MA, no uso de suas atribuições legais, bem como nos
termos do Provimento de nº 16, de 30 de maio de 2018, da Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão e Corregedoria Geral
de Justiça, RESOLVE:
1. Homologar o resultado final do cadastramento de instituições assistenciais locais interessadas na doação dos objetos e bens
apreendidos em procedimentos criminais, nas unidades judiciais deste Fórum, conforme o edital em referência.
2. Esclarecer que a relação constante do anexo segue ordem alfabética, sendo a entidade beneficiada definida pelo magistrado.
3. Determinar que seja oficiado à Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão, à Corregedoria Geral de Justiça, aos juízes
criminais vinculados a este Fórum, bem como ao Ministério Público, comunicando da homologação do resultado do certame.

São Luís (MA), 26 de agosto de 2019.
Diva Maria de Barros Mendes

Juíza de Direito Diretora do Fórumdo Termo Judiciário de São Luís (MA).
ANEXO

RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES SELECIONADAS NO EDT-DFRSL 12018

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS DONAS DE CASA DA VILA CONCEIÇÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARQUE PRIMAVERA O JAPÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RECREATIVA DOS MORADORES DA VILA SÃO DOMINGOS

ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE SALINA DO SACAVÉM

ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DO BAIRRO DO JAPÃO

ASSOCIAÇÃO DAS MÃES E DOS AMIGOS DO CONJUNTO SÃO RAIMUNDO

ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DA VILA SÃO LUÍS

ASSOCIAÇÃO DAS SONORIZAÇÕES VIA A CABO DO MARANHÃO

ASSOCIAÇÃO DE BUMBA MEU BOI DE MATRACA PROTEÇÃO DE SÃO JOÃO DO ANJO DA
GUARDA

ASSOCIAÇÃO DE CLUBE DE MÃES DO TURU

ASSOCIAÇÃO DE MÃES BOM JESUS DOS AFLITOS DE VILA EMBRATEL

ASSOCIAÇÃO DE MÃES DA ESCOLA COMUNITÁRIA CRISTO REDENTOR DO BAIRRO SÃO
CRISTOVÃO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO LUIS – APAE DE SÃO LUIS-
MA

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS – APAC DE SÃO LUÍS-MA

ASSOCIAÇÃO DO MENOR CARENTE DO BOM JESUS PRIMAVERA

ASSOCIAÇÃO MARANHENSE DE EQUOTERAPIA – AME

CASA DA AMIZADE DE SÃO LUÍS – ASSOCIAÇÃO SENHORAS DE ROTARIANOS

CENTRO ASSISTENCIAL ELGHITA BRANDÃO

CENTRO COMUNITÁRIO DA RADIONAL E ADJACÊNCIAS

CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SACAVÉM

CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SOL E MAR - CECOSMAR

CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL DA VILA EMBRATEL

CENTRO CULTURAL RECREATIVO E ESPORTIVO MADUREIRA

CENTRO DE PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS
PSICOATIVAS – DESAFIO JOVEM DO MARANHÃO

CENTRO DESPORTIVO MARANHENSE DE CEGOS

CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO ADONAY CRUZEIRO DE SANTA BARBARA

CENTRO EDUCACIONAL CUIDANDO DA VIDA

CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ALIANÇA

CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO – ESCOLA NOSSO
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FUTURO

CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO

CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONAL DO COROADINHO – CEPV

CENTRO ESPÍRITA EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL HUMBERTO DE CAMPOS

CLUBE DE MÃES DA VILA SÃO LUIS

CLUBE DE MÃES DO IPEM SÃO CRISTOVÃO

CLUBE DE MÃES DOS MORADORES DO BAIXÃO SÃO CRISTOVÃO

CLUBE DE MÃES FORÇA DO AMOR

CLUBE DE MÃES MARIA DE FÁTIMA CALDAS

CLUBE DE MÃES NOSSA SENHORA DA GUIA

CLUBE DE MÃES SANTA RITA

CLUBE DE MÃES TIA LIVRAMENTO DA MAURO FECURY I

COMUNIDADE ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS

COMUNIDADE TERAPÊUTICA DO MARANHÃO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO – CBMMA

ESCOLA DE CEGOS DO MARANHÃO

FUNDAÇÃO ANTÔNIO JORGE DINO

GRUPO COMUNITÁRIO SEMENTE DA ESPERANÇA

IGREJA BATISTA BASILEIA

INSTITUTO BENEFICENTE BOAS NOVAS DO BAIRRO PRIMAVERA

INSTITUTO BOM PASTOR DE AMPARO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS PELA MORADIA DIGNA COMUNITÁRIA E SOCIAL -MA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO MARANHÃO – INDESMA

INSTITUTO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL COROADINHO

INSTITUTO EDUCACIONAL MEUS SONHOS

INSTITUTO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTA ROSA DO TURU

INSTITUTO FILANTRÓPICO E EDUCACIONAL PRIMAVERA

INSTITUTO HAMATE

INSTITUTO MARANHENSE EDUCANDÁRIO BETESDA

INSTITUTO MARIANA

INSTITUTO NAZARÉ EM DEFESA DAS CRIANÇAS CARENTES DO BAIRRO DO TIBIRIZINHO

INSTITUTO SANTA CLARA

INSTITUTO SOCIAL KERIGMA

LAR CALÁBRIA

ORGANIZAÇÃO EM PROL DA NATUREZA ARTE VIDA E EDUCAÇÃO – NAVE

PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO ARQUIDIOCESE DE SÃO LUÍS-MA

UNIÃO DOS MORADORES DA VILA EMBRATEL II

Varas Cíveis
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Primeira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0007108-15.2009.8.10.0001 (71082009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANTONIO CARLOS COSTA
ADVOGADO: CLEOMAR PEIXOTO COUTINHO ( OAB 5046-MA ) e EDIBERTO SOUZA LIMA - OAB/MA 7997 ( OAB 7997-MA ) e
JUNIOR DE CARVALHO BRASIL ( OAB 8798-MA ) e JURACI HOMEM DO BRASIL ( OAB 4604-MA )
REU: BENARROS VEICULOS LTDA e NEWLAND VEICULOS LTDA e TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADO: ANNE KAROLINE PEREIRA DOS SANTOS ( OAB 17256-MA ) e ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS ( OAB
7329-MA ) e BRUNO MOURA DE OLIVEIRA ( OAB 9463-SP ) e CARLOS FREDERICO TAVARES DOMINICI ( OAB 5410-MA ) e
FILIPE DE SOUZA LEÃO DE ARAÚJO ( OAB 0023973-PE ) e JOSE ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE ( OAB 11160-CE ) e
JOSÉ IRAN PAIVA FELINTO FILHO ( OAB 6618-PI ) e LUÍS FELIPE DE SOUZA REBÊLO ( OAB 17593-PE ) e RAISSA
SALDANHA MENEZES ( OAB 19439-PE ) e RICARDO SANTOS DE ALMEIDA ( OAB 26312-BA ) e RIVADAVIA NUNES DE
ALENCAR BARROS FILHO ( OAB 8008-PE ) e SEBASTIÃO MOREIRA MARANHÃO NETO ( OAB 6297-MA ) e VALDETÁRIO
ANDRADE MONTEIRO ( OAB 11140-CE )
ATO ORDINATORIO FLS 519:
[...] De ordem e com fundamentação legal no § 4º do art. 203 do CPC c/c o Provimento nº 22/2018 - CGJ-MA, ficam intimadas as
partes no prazo de 15 dias, para contrarrazoar os referidos recurso.São Luís/MA, 24 de julho de 2019.Francisco Maciel. Servidor
da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0018624-22.2015.8.10.0001 (200252015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: OZANIAS PINHEIRO e VERUSA DE FATIMA PIMENTA
ADVOGADO: DIEGO JOSÉ FONSECA MOURA ( OAB 8192-MA ) e DIEGO JOSÉ FONSECA MOURA ( OAB 8192-MA ) e
EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO DO COUTO CORREA ( OAB 8319-MA ) e RÔMULO ROBERTO MARQUES NUNES ( OAB
11451-MA )
REU: CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO: BRUNO DE LIMA MENDONÇA ( OAB 5769-MA ) e MARLLA AQUINO MENDES ( OAB 10981-MA ) e ULISSES
CÉSAR MARTINS DE SOUSA ( OAB 4462-MA )
ATO ORDINATÓRIO: Certifico para os devidos fins que os demandantes (Verusa de Fátima Pimenta e Ozanias Pinheiro)
interpuseram apelação cível (fls. 162-169), desacompanhada do preparo recursal em razão de serem beneficiários da assistência
judiciária gratuita, contra a decisão proferida por este Juízo (fls. 153-158). De ordem e com fundamento legal no § 4º do art. 203 do
CPC c/c o Provimento CGJ-MA nº 22/2018, intimo a apelada (Canopus Construções Ltda) para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar contrarrazões ao recurso interposto. São Luís/MA, 2 de setembro de 2019. Luís Guilherme de Melo Brito Rocha -
Técnico Judiciário.

PROCESSO Nº 0007152-63.2011.8.10.0001 (69212011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: L. A. S. FEITOSA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME
ADVOGADO: IGOR MOURA MACIEL ( OAB 8747-PE ) e LEONARDO AUGUSTO RAULINO PEREIRA ( OAB 6326-PI )
REU: OLVER DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA e SERASA EXPERIAN
ADVOGADO: FLAVIA LUCENA VEIGA FERNANDES ( OAB 6845-MA ) e KAMILA COSTA DE MIRANDA ( OAB 11139-MA ) e
MARCELO PESSOA COSTA PINHO ( OAB 9064-MA )
DESPACHO DE FLS 151:
Consoante estabelece o art. 357 do Código de Processo Civil, não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no Capítulo X - DO
JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO -, deverá o juiz sanear o feito, contudo, no caso específico deste
processo, antes do saneamento e organização, imperioso se faz que as partes especifiquem e esclareçam as provas que
pretendem produzir, observado o art. 373 do referido diploma legal, estabelecendo-se, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se.São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.Rogério Pelegrini Tognon RondonJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 1ª
Vara Cível.

PROCESSO Nº 0020079-71.2005.8.10.0001 (200792005)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
REQUERENTE: SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO CORDEIRO
ADVOGADO: BEATRIZ DEL VALLE ECEIZA NUNES ( OAB 2697-MA ) e DANIEL BROUX MARTINS DA CRUZ FILHO ( OAB
8156-MA ) e MICHAEL ECEIZA NUNES ( OAB 7619-MA )
REQUERIDO: FRANERE COMERCIO CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO: ANA MARIA DIAS VIEIRA ( OAB 712-MA ) e DAISY MARIA DIAS VIEIRA ( OAB 2001-MA ) e JOÃO CARLOS
DUBOC JÚNIOR ( OAB 6748-MA ) e PEDRO AMERICO DIAS VIEIRA ( OAB 705-MA )
DESPACHO FLS 2343/2344:
Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença.Em petição de fls. 2254- 2261, requer a parte autora o pagamento de
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eventual saldo remanescente, bem como o arbitramento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.Após
intimação, a parte executada informou em petição de fls. 2314-2318 que não há que se falar em saldo remanescente, mas sim
valor pago a maior, motivo pelo qual pleiteia devolução. Afirma ainda que há recurso pendente de julgamento em tribunal
superior.Era o que cabia relatar.Pois bem.Compulsando os autos, verifico que a presente demanda possui condição de solução
pela via da composição, motivo pelo qual designo audiência de conciliação para o dia 03 de outubro de 2019, às 11:30, a ser
realizada na sala de audiências desta Vara Cível.Por outro lado, para o caso de restar infrutífera a tentativa de conciliação,
determino que as partes compareçam a esta audiência com planilha de cálculos atualizada dos valores que entendem ainda
devidos, bem como apresentem relatório atualizado deste processo, com a juntada de decisões ainda não constantes destes
autos, proferidas eventualmente por tribunal superior até a data desta audiência. Ficam as partes advertidas de que o não
comparecimento injustificado à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. (§ 8º, art. 334, do
CPC/2015). Registre-se e intimem-se. São Luís/MA, 20 de agosto de 2019.Rogério Pelegrini Tognon RondonJuiz Auxiliar
Funcionando na 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0003427-95.2013.8.10.0001 (39002013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: ANA ALINE ALVES MENDES ( OAB 16757-MA ) e MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: DIEGO MARQUES HOLANDA
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 47/50:
Importa ressaltar que não se está decidindo pela extinção do processo tão somente pela desídia da parte autora que após 06 (seis)
anos do ajuizamento da ação, não promoveu a regular citação do requerido.De mais a mais, menciona-se o raciocínio constante
no art. 373 do CPC que impõe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, bem como promover todos os atos e diligências
capazes de sustentar a relação jurídica processual, que, no presente caso, sequer se formalizou, diante da ausência de citação do
réu.Ante o exposto, ultrapassado o prazo legal sem que a parte autora promovesse a citação da requerida e, por ausência de
pressuposto processual da ação, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, os termos do art. 485, IV, do
CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações dos parágrafos anteriores, ARQUIVEM-SE estes autos,
observadas as cautelas legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís, 21 de agosto de 2019.Kátia Coelho de Sousa
DiasJuíza de Direito Titular da 1 Vara Cível.

PROCESSO Nº 0003525-22.2009.8.10.0001 (35252009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: VALTAIR BARBOSA LIMA
ADVOGADO: ELNY LACERDA BEZERRA ( OAB 4195-MA )
REU: ALVEMA - ALCANTARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA e FIAT AUTOMOVEIS S/A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO TAVARES DOMINICI ( OAB 5410-MA ) e FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB
11442A-MA ) e MARCONIO MAXWELL LUZ DA SILVA ( OAB 11274-MA ) e RAIMUNDO NONATO MEIRELES ( OAB 7400-MA ) e
SERGIO VERAS MEIRELES ( OAB 8187-MA )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 239/241:
Em que pese não ter concluído a perícia, este dedicou tempo estudando o processo e os quesitos, assim como disponibilizou mais
de uma vez data para realização da perícia, razão pela qual faz jus aos honorários levantados.DIANTE DO EXPOSTO, com
fundamento no art. 485, III, IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, para que produza seus jurídicos
efeitos, deixando de condenar a parte autora às custas processuais, ainda que não seja beneficiário da justiça gratuita.Transitada
esta em julgado, proceda-se a baixa na distribuição, ARQUIVANDO-SE.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís, 13 de
agosto de 2019.Katia Coelho de Sousa DiasJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0004409-41.2015.8.10.0001 (47922015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JARDEZ WENDELL CUTRIM LIMA
ADVOGADO: JARDEL DA ROCHA MOREIRA ( OAB 12945-MA )
REU: BANCO SANTANDER S.A
ADVOGADO: CARLA MAYARA SAID PINHEIRO ( OAB 10156-MA ) e ELISIA HELENA DE MELO MARTINI ( OAB 1853-RN ) e
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO ( OAB 221386-SP )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 115/117:
A cobrança em duplicidade caracteriza falha na prestação de serviços, passível de devolução em dobro ao consumidor lesado, nos
termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Nesse sentido, considerando que a cobrança foi feita,
mais não foi efetivamente paga, não há que se falar em repetição de indébito.Forte nessas razões, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a ré a pagar ao
autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigida monetariamente pelo INPC
desde a data desta sentença e acrescida de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.Por fim, em
vista da sucumbência, CONDENO a ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em
15% (quinze por cento) sobre o total da condenação.Intimem-se, registre-se e publique-se.São Luís, 16 de agosto de 2019.Kátia
Coelho de Sousa DiasJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.
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PROCESSO Nº 0006076-33.2013.8.10.0001 (67312013)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | CAUTELAR INOMINADA
REQUERENTE: CHARA MAY LIMA SIMOES e DAVID GUINLLEN CIVITTI
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COÊLHO FILHO ( OAB 3810-MA ) e SONIA MARIA LOPES COELHO ( OAB 3811-
MA )
REQUERIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
ADVOGADO: DR. GILMAR PEREIRA SANTOS ( OAB 4119-MA ) e THIAGO GONZALEZ BOUCINHAS ( OAB 9251-MA )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 76/78:
Ante ao exposto, diante dos fundamentos acima epigrafados, reconheço a exigibilidade dos títulos que embasam a inicial e, por
consequência CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar sem efeito o despacho de fls. 80, passando a considerar como valor
atualizado da obrigação o montante de R$ 86.034,15 (oitenta e seis mil trinta e quatro reais e quinze centavos), conforme planilha
atualizada às fls. 103-110.Por conseguinte, resolvo o incidente cautelar n.° 6076-33.2013.8.10.0001, revogando a liminar
concedida às fls. 29-33, JULGANDO IMPROCEDENTE a presente medida com base no art. 487 inciso I do CPC.Por fim, decorrido
o prazo recursal expeça-se alvará judicial em favor do credor para levantamento do valor constante do DJO de fls. 37, contudo,
deverá ser recolhido as custas relacionadas ao alvará. Após, o transitado em julgado da presente decisão e, tendo sido expedido
alvará, ARQUIVEM-SE a medida cautelar em apenso.Publique-se. Intime-se.São Luís, 05 de agosto de 2019.Kátia Coelho de
Sousa DiasJuíza de Direito da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0007011-78.2010.8.10.0001 (69232010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
AUTOR: TRATOR PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADO: ARÃO VALDEMAR MENDES DE MELO ( OAB 8202-MA ) e WOLMER DE AZEVEDO ARAUJO ( OAB 7734-MA )
REU: NEWTON RIBEIRO NETTO
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 172/174:
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 354 do Código de
Processo Civil, condeno a parte autora nas custas processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na
Distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís, 15 de agosto de 2019.Katia Coelho de Sousa Dias Juíza de Direito
Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0008639-29.2015.8.10.0001 (93772015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOAO VICENTE SILVA
ADVOGADO: JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 6055-MA ) e LÍVIA ARCÂNGELA NASCIMENTO MORAIS NOGUEIRA (
OAB 5166-PI ) e LORENA LISS BRANDÃO FERREIRA WILBURN ( OAB 5343-PI ) e PAULA ROSSANA NASCIMENTO LOPES (
OAB 10902-MA )
REU: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 08784A-MA ) e GILBERTO BORGES DA SILVA ( OAB 058647-PR )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 113/115:
Desse modo, cabe ressaltar a perda do interesse de agir, faltando com isto uma das condições da ação. Não há mais
embasamento fático que legitime a pretensão da autora, restando prejudicado o mérito da demanda pela falta superveniente de
interesse processual, que se constitui em uma relação de utilidade entra a afirmada lesão de um direito e o provimento da tutela
jurisdicional pleiteada.Portanto, a perda do objeto na presente demanda implica na falta de interesse processual do autor e a
consequente extinção do processo.DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução do mérito, para que produza seus jurídicos efeitos, deixando de condenar a parte autora às custas
processuais.Transitada esta em julgado, proceda-se a baixa na distribuição, ARQUIVANDO-SE.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.São Luís, 16 de agosto de 2019.Katia Coelho de Sousa DiasJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0011140-58.2012.8.10.0001 (118452012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: CIMO CLINICA INTEGRADA MEDICA ODONTOLOGICA S/C LTDA
ADVOGADO: BRUNO JOSÉ SIEBRA DE BRITO JORGE ( OAB 8111-MA ) e ROGERIO HERMES REGO DE OLIVEIRA ( OAB
6140-MA )
REU: AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO ( OAB 8882A-MA ) e FELIPE MORALES RAPOSO DE CARVALHO (
OAB 9612-MA ) e GABRIEL SILVA PINTO ( OAB 152477-RJ ) e HUGO FILARDI PEREIRA ( OAB 1151 A-MA ); LUANNA LOPES
CARVALHO (OAB 9602)
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 158:
No presente caso, não há controvérsias a serem dirimidas, uma vez que os litigantes resolveram encerrar o pleito através de
acordo, devendo, então, o processo ser homologado e extinto com supedâneo no artigo 487, III, letra "b", do Novo Código de
Processo Civil.À VISTA DO EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito,
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para que tal decisão produza seus legais e jurídicos efeitos. Custas de lei.Tendo em vista que o acordo celebrado já foi
devidamente cumprido e, considerando a preclusão lógica do prazo recursal, ARQUIVEM-SE estes autos, em consonância com as
exigências de praxe e estilo.Publique-se, registre-se, intimem-se e CUMPRA-SE.São Luís/MA, 13 de agosto de 2019.Kátia Coelho
de Sousa Dias Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0013183-60.2015.8.10.0001 (142442015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA LUZENIRA MARINHO RODRIGUES
ADVOGADO: PEDRO ESAU BARROS DA SILVA ( OAB 8056-MA )
REU: VAIPORA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA
ADVOGADO: CARLA MAYARA SAID PINHEIRO ( OAB 10156-MA ) e JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392-RN
) e PATRÍCIA GURGEL PORTELA MENDES ( OAB 5424-RN )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 89/90:
Portanto, para que se extinga o processo sem julgamento do mérito, em decorrência do abandono da causa por mais de 30 (trinta)
dias, basta a intimação do autor para que, em 05 (cinco) dias, dê movimentação ao feito, e, no caso, o feito está parado há mais de
ano sem que a parte requerente promova os atos e diligências que lhe compete para o regular andamento da causa.DIANTE DO
EXPOSTO, com fundamento no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, para que produza
seus jurídicos efeitos, condenando a parte autora nas custas processuais.Transitada esta em julgado, proceda-se a baixa na
distribuição, ARQUIVANDO-SE.Publique-se, registre-se e intimem-se.São Luís, 09 de agosto de 2019.Katia Coelho de Sousa
DiasJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0014725-89.2010.8.10.0001 (141002010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FRANCISCO FLORISMAR DE ALMEIDA
ADVOGADO: CLAUDIA MACIEL DE ALMEIDA SILVA ( OAB 5998-MA ) e FRANCISCO FLORISMAR DE ALMEIDA ( OAB 4603-
MA )
REU: EDMILSON SILVA FERREIRA (2) e MARIA DO ROSARIO DUTRA e WALTER MILSON SILVA FERREIRA
ADVOGADO: DANIEL DAMASCENO AMORIM DOUGLAS ( OAB 10482-MA ) e STEPHANY FONSECA FERREIRA ( OAB 11310-
MA )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 200/201:
No caso em análise, caracterizado está a falta de interesse processual superveniente da parte autora, eis que o seu silêncio
quanto às determinações deste Juízo para andamento do feito pode ser interpretado como manifestação tácita quanto à perda do
interesse neste processo, o que autoriza a sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 354 do Código de Processo
Civil.Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 354 do Código de
Processo Civil, condeno a parte autora nas custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do
valor atribuído à causa, ficando suspensa sua exigibilidade, haja vista ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís, 12 de
agosto de 2019.Katia Coelho de Sousa Dias Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0020866-90.2011.8.10.0001 (204782011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: R. G. BRITO DE SA
ADVOGADO: JIMMY SOSSESTRES RANYER COSTA SA ( OAB 6531-MA )
REU: ITALLBRAS S/A
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 39/40:
Portanto, para que se extinga o processo sem julgamento do mérito, em decorrência do abandono da causa por mais de 30 (trinta)
dias, visto que o feito está parado há mais de 04 (quatro) anos sem que a parte requerente promova os atos e diligências que lhe
compete para o andamento da causa.DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 485, III, IV do CPC, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução do mérito, para que produza seus jurídicos efeitos, condenando a parte autora nas custas
processuais.Transitada esta em julgado, proceda-se a baixa na distribuição, ARQUIVANDO-SE.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.São Luís, 21 de agosto de 2019.Katia Coelho de Sousa DiasJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0024179-54.2014.8.10.0001 (262582014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
CONSIGNANTE: ADRIANA BACELAR GUIMARAES
ADVOGADO: RAFAEL BRUNO DA SILVA PINHEIRO CORREA ( OAB 10912-MA )
CONSIGNADO: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - CEUMA
ADVOGADO: CRISTIANE DUTRA RIBEIRO ( OAB 5200-MA ) e GUSTAVO COUTINHO NOGUEIRA SANTOS ( OAB 6245-MA ) e
PP. BRUNO MACIEL LEITE SOARES ( OAB 7412-MA )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 109/110:
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito,
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para que produza seus jurídicos efeitos, condenando a parte autora nas custas processuais.Transitada esta em julgado, proceda-
se a baixa na distribuição, ARQUIVANDO-SE.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís, 09 de agosto de 2019.Kátia Coelho
de Sousa DiasJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0024409-62.2015.8.10.0001 (261802015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: ODONTO COMPANY SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
ADVOGADO: JOSE MARIA CAMPOS COUTO ( OAB 8312-MA )
REU: SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
ADVOGADO: JOSÉ CALDAS GOIS ( OAB 0609-MA ) e JOSE CALDAS GOIS JUNIOR ( OAB 3540-MA ) e LUCAS ARRUDA
MARTINS CALIXTO ( OAB 12955-MA )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 85/88:
Ademais, a parte autora não comprovou que esteja discutindo judicialmente as outras anotações realizadas contra seu nome nos
cadastros de restrição ao crédito.Neste sentido tem se manifestado nossos Eg. Tribunais de Justiça:"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INCLUSÃO INDEVIDA DE DADOS EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA - RESTRIÇÃO CREDITÍCIA PREEXISTENTE -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. - A existência de legítimas restrições creditícias preexistentes ao apontamento objeto do
litígio obsta a concessão de indenização por danos morais por negativação indevida, ressalvado o direito ao cancelamento do
apontamento." (TJ/MG - AC nº 10000181240342001 MG, Rel. Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento 04/02/2019, Publicação
06/02/2019)Em face do exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão contida na inicial, condenando a parte demandante em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em dez por
cento sobre o valor da causa.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as necessárias cautelas.Publique-se.Registre-
se.Intimem-se.São Luís, 13 de agosto de 2019.Katia Coelho de Sousa Dias Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0024446-36.2008.8.10.0001 (244462008)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: CHARLES AUGUSTO DE FARIA MENDES ( OAB 6750-MA ) e DR. GILMAR PEREIRA SANTOS ( OAB 4119-MA )
e JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO ( OAB 4945-MA ) e MARIA GABRIELA SILVA PORTELA ( OAB 5741-MA ) e THIAGO
GONZALEZ BOUCINHAS ( OAB 9251-MA )
REU: CHARA MAY LIMA SIMOES e DAVID GUILLEN CIVIT
ADVOGADO: DRA. SÔNIA MARIA LOPES COÊLHO ( OAB 3811-MA )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 111/113:
Nesse sentido, sendo o DJO de fls. 37, para cumprimento da obrigação, não há óbice ao seu levantamento pelo credor.Diante dos
fundamentos acima exposto, deverá ser chamado o feito à ordem para tornar sem efeito a determinação do despacho de fls. 80,
que determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do valor da execução com base em parâmetros de processos
judiciais cíveis e, por consequência acolher os argumentos da postulação de fls. 99/100. Ante ao exposto, diante dos fundamentos
acima epigrafados, reconheço a exigibilidade dos títulos que embasam a inicial e, por consequência CHAMO O FEITO À ORDEM
para tornar sem efeito o despacho de fls. 80, passando a considerar como valor atualizado da obrigação o montante de R$
86.034,15 (oitenta e seis mil trinta e quatro reais e quinze centavos), conforme planilha atualizada às fls. 103-110.Por conseguinte,
resolvo o incidente cautelar n.° 6076-33.2013.8.10.0001, revogando a liminar concedida às fls. 29-33, JULGANDO
IMPROCEDENTE a presente medida com base no art. 487 inciso I do CPC.Por fim, decorrido o prazo recursal expeça-se alvará
judicial em favor do credor para levantamento do valor constante do DJO de fls. 37, contudo, deverá ser recolhido as custas
relacionadas ao alvará. Após, o transitado em julgado da presente decisão e, tendo sido expedido alvará, ARQUIVEM-SE a
medida cautelar em apenso.Publique-se. Intime-se.São Luís, 05 de agosto de 2019.Kátia Coelho de Sousa DiasJuíza de Direito da
1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0025500-95.2012.8.10.0001 (272912012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
EXEQUENTE: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
EXECUTADO: RONALDE XAVIER MOREIRA
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 43/45:
FORTE NESSAS RAZÕES, e ao mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito (art. 487, I, do
CPC) a pretensão contida na inicial, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar ao Autor a importância de R$ 17.614,65
(dezessete mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir
da data da propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, por força do
art. 406, do Código Civil.Pelo princípio da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís,
16 de agosto de 2019.Kátia Coelho de Sousa DiasJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.
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PROCESSO Nº 0027404-24.2010.8.10.0001 (265162010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS E NEGOCIOS PUBLICOS - EMARPH
ADVOGADO: CIPRIANO DA PAZ PIRES ( OAB 2210-MA ) e SÉRGIO GERALDO MACIEL PIRES ( OAB 4116-MA )
REU: FRANCISCA SOUSA OLIVEIRA
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 88/91:
Ante o exposto, ultrapassado o prazo legal sem que a parte autora promovesse a citação da requerida e, por ausência de
pressuposto processual da ação, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, os termos do art. 485, IV, do
CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações dos parágrafos anteriores, ARQUIVEM-SE estes autos,
observadas as cautelas legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís, 21 de agosto de 2019.Kátia Coelho de Sousa
DiasJuíza de Direito Titular da 1 Vara Cível.

PROCESSO Nº 0035140-20.2015.8.10.0001 (375502015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: GEODERLAN PINHEIRO FREITAS
ADVOGADO: ANA PAULA FERREIRA RIBEIRO ( OAB 13654-MA )
REU: CAUE VEICULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO: ANA AMÉLIA FIGUEIREDO DINO DE CASTRO E COSTA ( OAB 5517-MA ) e RENATA CAVALCANTI DE MATOS
DIAS ( OAB 11581-MA ) e SÁLVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR ( OAB 5227-MA )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 151/152:
Portanto, para que se extinga o processo sem julgamento do mérito, em decorrência do abandono da causa por mais de 30 (trinta)
dias, basta a intimação do autor para que, em 05 (cinco) dias, dê movimentação ao feito, e, no caso, o feito está parado há mais de
ano sem que a parte requerente promova os atos e diligências que lhe compete para o regular andamento da causa.DIANTE DO
EXPOSTO, com fundamento no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, para que produza
seus jurídicos efeitos, condenando a parte autora nas custas processuais.Transitada esta em julgado, proceda-se a baixa na
distribuição, ARQUIVANDO-SE.Publique-se, registre-se e intimem-se.São Luís, 16 de agosto de 2019.Katia Coelho de Sousa
DiasJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0038966-54.2015.8.10.0001 (415412015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA DAS DORES RIOS SILVA
ADVOGADO: FERNANDA KARINA NASCIMENTO CORREA ( OAB 8276-MA )
REU: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
ADVOGADO: PYRRO MASSELLA ( OAB 11484-SP ); LUIZ FERNANDO BASSI (OAB/SP 243026) E OUTROS
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 78/80:
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 485, III, IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, para
que produza seus jurídicos efeitos, deixando de condenar a parte autora às custas processuais, ainda que não seja beneficiário da
justiça gratuita.Transitada esta em julgado, proceda-se a baixa na distribuição, ARQUIVANDO-SE.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.São Luís, 09 de agosto de 2019.Katia Coelho de Sousa DiasJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0040014-82.2014.8.10.0001 (430072014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: MARIA REGINA ALVES
ADVOGADO: FRANCARLOS DINIZ RIBEIRO ( OAB 11021-MA )
REU: BANCO BONSUCESSO
ADVOGADO: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI ( OAB 19353-PE ) e CARLOS ANTÔNIO HARTEN FILHO ( OAB 19357-
PE ) e FABIO MOURÃO DA SILVA ( OAB 012480-MA ) e INGRID THAYANA GOMES RODRIGUES ( OAB 11454-MA );SUELLEN
PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ( OAB 28490-PE )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 139/142:
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, condenando, ainda, a parte autora nas custas processuais.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com
baixa na Distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís, 12 de agosto de 2019.Kátia Coelho de Sousa DiasJuíza de
Direito da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0042406-97.2011.8.10.0001 (422842011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOSE GUILHERME CARVALHO ZAGALLO
ADVOGADO: FRANCISCO AYRTON TEIXEIRA DE ALCÂNTARA NETO ( OAB 7920-MA ) e JOSÉ LUIZ SARMANHO RAMOS (
OAB 9234-MA )
REU: MARIA HELENA DOS SANTOS
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 232/235:
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A ausência de citação é um vício de tamanha gravidade que alguns processualistas (Arruda Alvim, Tereza Wambier, Nelson Néri,
Cássio Scarpinela Bueno) entendem como um pressuposto de existência do processo, ou seja, se o réu não foi citado o processo
sequer existe.Importa ressaltar que não se está decidindo pela extinção do processo tão somente pela desídia da parte autora que
declinou endereços inexistentes, bem como não se manifestou para impulsionar o processo, mas sim pela ausência de
pressuposto processual da ação, amoldando-se à regra do inciso IV do art. 485 do CPC.De mais a mais, menciona-se o raciocínio
constante no art. 373 do CPC que impõe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, bem como promover todos os atos e
diligências capazes de sustentar a relação jurídica processual, que, no presente caso, sequer se formalizou, diante da ausência de
citação do réu.Ante o exposto, ultrapassado o prazo legal sem que a parte autora promovesse a citação da requerida e, por
ausência de pressuposto processual da ação, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, os termos do art. 485,
IV, do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações dos parágrafos anteriores, ARQUIVEM-SE estes autos,
observadas as cautelas legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís, 16 de agosto de 2019.Katia Coelho de Sousa
DiasJuíza de Direito Titular da 1 Vara Cível.

PROCESSO Nº 0043304-71.2015.8.10.0001 (461922015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: PAULO ANANIAS DA SILVA NETO
ADVOGADO: IVALDO DE OLIVEIRA RICCI ( OAB 871-MA ) e IVALDO DE OLIVEIRA RICCI JUNIOR ( OAB 14830-MA )
REU: CEUMA - ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: CRISTIANE DUTRA RIBEIRO ( OAB 5200-MA ) e FABRYENN FABRYNN COIMBRA SERRA DE CASTRO ( OAB
6169-MA ) e GUSTAVO COUTINHO NOGUEIRA SANTOS ( OAB 6245-MA ) e NAYA VIANA MELO ( OAB 9109-MA )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 302/304:
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, para
que produza seus jurídicos efeitos, deixando de condenar a parte autora às custas processuais, ainda que não seja beneficiário da
justiça gratuita.Transitada esta em julgado, proceda-se a baixa na distribuição, ARQUIVANDO-SE.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.São Luís, 09 de agosto de 2019.Katia Coelho de Sousa DiasJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0043545-50.2012.8.10.0001 (466262012)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | EXIBIÇÃO
REQUERENTE: DANIEL MAGALHAES LUCINO
ADVOGADO: RAFAEL BRUNO DA SILVA PINHEIRO CORREA ( OAB 10912-MA )
REQUERIDO: BANCO SAFRA S/A
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 17/20:
De mais a mais, menciona-se o raciocínio constante no art. 373 do CPC que impõe ao autor provar o fato constitutivo do seu
direito, bem como promover todos os atos e diligências capazes de sustentar a relação jurídica processual, que, no presente caso,
sequer se formalizou, diante da ausência de citação do réu.Ante o exposto, ultrapassado o prazo legal sem que a parte autora
promovesse a citação da requerida e, por ausência de pressuposto processual da ação, EXTINGO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, os termos do art. 485, IV, do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações dos
parágrafos anteriores, ARQUIVEM-SE estes autos, observadas as cautelas legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís,
09 de agosto de 2019.Kátia Coelho de Sousa DiasJuíza de Direito Titular da 1 Vara Cível.

PROCESSO Nº 0050192-95.2011.8.10.0001 (505622011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: CRISTIANE DE FATIMA FERREIRA DIAS
ADVOGADO: HENRIQUE DO COUTO CORREA ( OAB 23818-PE ) e JOSÉ DO COUTO CORREA ( OAB 2283-MA )
REU: AUDITORIA MEDICA UNIMED
ADVOGADO: ANDRÉ DE SOUSA GOMES GONÇALVES ( OAB 12131-MA )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 118/120:
Portanto, para que se extinga o processo sem julgamento do mérito, em decorrência do abandono da causa por mais de 30 (trinta)
dias, basta a intimação pessoal do autor para que, em 05 (cinco) dias, dê movimentação ao feito, ex vi do artigo 485, § 1º, do
Código de Processo Civil e, no caso, o feito está parado há mais de ano sem que a parte requerente promova os atos e diligências
que lhe compete para o andamento da causa.DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, JULGO
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, para que produza seus jurídicos efeitos, condenando a parte autora nas custas
processuais.Transitada esta em julgado, proceda-se a baixa na distribuição, ARQUIVANDO-SE.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.São Luís, 07 de agosto de 2019.Katia Coelho de Sousa DiasJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0051770-54.2015.8.10.0001 (554322015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA VALDELICE MENDES
ADVOGADO: EMILIA JOSEFA GOMES ALMEIDA ( OAB 10368-MA )
REU: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO: JHERSYKA REJANE COSTA DE OLIVEIRA ( OAB 15421-MA ) e MÁRIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA ( OAB
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12051 A-MA ) e ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS ( OAB 12049A-MA )
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 66/68:
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito,
para que produza seus jurídicos efeitos, condenando a parte autora nas custas processuais.Transitada esta em julgado, proceda-
se a baixa na distribuição, ARQUIVANDO-SE.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís, 09 de agosto de 2019.Katia Coelho
de Sousa DiasJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0052634-97.2012.8.10.0001 (562662012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: MARTA CLEIA PINHEIRO MENEZES
CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE FLS 49/50:
De mais a mais, menciona-se o raciocínio constante no art. 373 do CPC que impõe ao autor provar o fato constitutivo do seu
direito, bem como promover todos os atos e diligências capazes de sustentar a relação jurídica processual, que, no presente caso,
sequer se formalizou, diante da ausência de citação do réu.Ante o exposto, ultrapassado o prazo legal sem que a parte autora
promovesse a citação da requerida e, por ausência de pressuposto processual da ação, EXTINGO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, os termos do art. 485, IV, do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as determinações dos
parágrafos anteriores, ARQUIVEM-SE estes autos, observadas as cautelas legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís,
21 de agosto de 2019.Kátia Coelho de Sousa DiasJuíza de Direito Titular da 1 Vara Cível.

Segunda Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0013467-10.2011.8.10.0001 (132252011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: BANCO ITAULEASING S/A
ADVOGADO: CELSO MARCON ( OAB 8104-ES )

REU: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MATOS ALMEIDA

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, recolher as custas correspondentes a expedição de Carta Precatória e Mandados, devendo as custas
serem pagas a cada endereço apresentado. Após expeça-se nova citação/carta/mandado aos endereços indicados pelo Autor.São Luís (MA), 2 de setembro de
2019.Hélio de Sousa DouradoTécnico Judiciário - da 2ª Vara CívelMat. 147843 Resp: 147843

PROCESSO Nº 0041061-62.2012.8.10.0001 (439082012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS ( OAB 10221-MA ) e MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )

REU: JULIA BORDALLO PEREIRA

De ordem, designei audiência de conciliação para o dia 02/12/2019, às 10h:00mim, na Sala 02, no 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de
São Luís-MA. (Avenida Prof.º Carlos Cunha, s/n, térreo, Calhau, São Luís/MA.), onde será realizada referida assentada.   Intime-se a parte Autora por seu
advogado, via publicação no Diário da Justiça e a parte Requerida via correios, servindo o ato ordinatório como Carta de Intimação a ser expedida acompanhada
da decisão.São Luís (MA), 2 de setembro de 2019.Hélio de Sousa DouradoTécnico Judiciário da 2ª Vara Cível(assinado de ordem do MM. Juiz, art. 250, §VI, do
CPC) Resp: 147843

Processo nº: 0864981-90.2016.8.10.0001

Autor:FERNANDO HENRIQUE SILVA

Réu: Tim Celular S/A.

Advogado(a): Christianne Gomes da Rocha - (OAB/PE: 20.335)
SENTENÇA

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CC INDENIZAÇÃO POR DANO

MORAL, ajuizada por FERNANDO HENRIQUE SILVA, através de advogado regularmente constituído, em face de TIM

CELULAR S/A.,todos qualificados nos autos.

Juntou documentos, acompanhando a inicial, no evento de Id 4402124.

Emerge da peça de ingresso que o autor foi ao Banco do Brasil S/A. com o fito de solicitar que seu limite fosse
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aumentado, porém, depois de análise da instituição financeira, negaram o pedido, em razão da existência de negativação

promovida pela ora demandada.

Na sequência, o autor manteve contato com a ré, tendo sido informado que o débito correspondia a compra de um

celular, no ano de 2014, no valor de R$ 310,32 (trezentos e dez reais e trinta e dois centavos).

Aduz que o referido celular foi enviado, sem solicitação prévia e, no mesmo ano, foi devolvido. Inclusive, no ano

de 2014 a requerida cancelou, recebendo o celular de volta, sem registrar nenhum débito.

Por tais razões, pugnou pela condenação da ré ao pagamento, em dobro, do valor cobrado indevidamente, além de

danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Decisão de ID 5550396 determinando a intimação da parte autora para comprovar a necessidade de assistência

judiciária gratuita ou, alternativamente, demonstrar o pagamento das custas.

Petição pelo autor, pretendendo demonstrar a hipossuficiência a justificar a concessão da justiça gratuita, junto ao

evento de ID 6098832.

Decisão de ID 11595313 pelo indeferimento da justiça gratuita e, por conseguinte, pela intimação do autor para

comprovar o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Agravo de Instrumento de ID 12185583 pelo autor, em relação à decisão interlocutória de ID 11595313.

Citado, o réu apresentou resposta, na modalidade de contestação (Id 13484287), impugnando, preliminarmente, o

valor da causa. No mérito, defendeu a legalidade das cobranças, bem como da negativação em comento. Seguiu resistindo à

pretensão indenizatória.

Contestação pelo réu, junto ao evento de ID 11417650, na qual o réu pretende a revisão das cláusulas contratuais.

Petição pelas partes litigantes, noticiando a celebração de acordo (ID 21031004).

Éo relatório. Decido.

É facultado às partes realizarem acordo em qualquer fase processual, submetendo-o à apreciação para a obtenção da

chancela judicial. Oportuno destacar que o art. 840 do CC dispõe expressamente que é lícito aos interessados prevenirem ou

terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Acrescente-se que a composição a que alude o dispositivo em comento pode

se dar em qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado, cabendo ao Juiz a análise e homologação do ajuste.

Em face do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo

celebrado entre as partes e, por conseguinte, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil,

passando o termo de ID 21031004a integrar a presente write.

Custas pelo requerido, se houver.

Sem honorários advocatícios, conforme estipulado no acordo entabulado.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

São Luís-MA, 10de julho de 2019.

GLADISTON LUÍS NASCIMENTO CUTRIM
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Juiz de Direito de Entrância Final

- respondendo, nos termos da Portaria-CGJ 2927/2019 -

Terceira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0018008-47.2015.8.10.0001 (193832015)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | CAUTELAR INOMINADA

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL LEONY DO VALE
ADVOGADO: ADRIANO VITOR BRINGEL GUIMARÃES ( OAB 16002-MA ) e ARTHUR VITORIO BRINGEL GUIMARAES ( OAB 10183-MA ) e CAIO VICTOR
VIEIRA MATTOS ( OAB 10575-MA )

REQUERIDO: EMPREENDIMENTOS VALE LTDA
ADVOGADO: BRUNO ROCIO ROCHA ( OAB 14608-MA )

PROCESSO Nº 18008-47.2015.8.10.0001 (19383/2015).AUTOR(A): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LEONY DO VALE.RÉUS: EMPREENDIMENTOS VALE S/A
e NATANIEL LUIZ FRANÇA VALE.DECISÃO Trata-se de AÇÃO CAUTELAR INOMINADA ofertada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LEONY DO VALE, através
de advogado, em face de EMPREENDIMENTOS VALE S/A e NATANIEL LUIZ FRANÇA VALE, na qual pleiteia a concessão de medida liminar para que seja
determinada a indisponibilidade do imóvel pertencente a empresa requerida, situado na Ponta D'Areia, Quadra 08, Lote nº 01, Avenida dos Holandeses,
mediante bloqueio da matrícula nº 4.205, bem como do imóvel de propriedade dos segundo requerido, localizado na Rua do Farol, nº 12, Edifício Leony do Vale,
Torre Graça, Apartamento 101, São Marcos, nesta cidade, bloqueando a matrícula nº 93.128, no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona desta Comarca,
através de averbação, de modo a impedir que a demandada realize sua alienação, doação, ou se desfaça do mesmo por qualquer meio, a fim de que se garanta
futura execução na Ação de Obrigação de Fazer, nº 8540/2015, em apenso, tendo em vista que a construtora requerida está encerrando as suas atividades
empresariais e que seus proprietários estão se desfazendo dos bens da empresa, através de alienações e doações a seus familiares, com o intuito de fraudar
eventual execução.Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC.O exame dos autos indica que a requerida
EMPREENDIMENTOS VALE aduziu, em preliminar, a inépcia da inicial, por ausência de elemento essencial a propositura da ação, argumentando ter o autor
ajuizado ação cautelar com efeito de arresto de bens, a qual depende da existência de título executivo extrajudicial, consubstanciada em pedido de
indisponibilidade de bem imóvel, visando a garantir eventual crédito a ser reconhecido em ação principal, ainda em fase de conhecimento.Entretanto, verifica-se
que a parte autora requereu a concessão de cautelar inominada com natureza de arresto, mas com base no poder de cautela do julgador (art. 297 do CPC/2015).
E, desta forma, mesmo ausente os requisitos para o arresto, no plano técnico-jurídico do art. 813 do CPC/73, a medida é tratada, aqui, como cautelar inominada
de apreensão de valores, motivo pelo qual rejeito tal preliminar.Quanto as demais preliminares suscitadas pelos réus, de inexistência dos requisitos autorizadores
para a concessão da cautelar (fumaça do bom direito e perigo da demora) e de ilegitimidade passiva, por ausência de comprovação de que o demandado
Nataniel Luiz França Vale venha a dilapidar o seu patrimônio, tais argumentos dispendidos constituem matéria de debate de meritum causae, os quais serão
analisados quando da prolação da sentença.De outro giro, verifico que resta pendente a análise do pedido liminar requerido na inicial, motivo pelo qual passo a
analisar nesse momento.De início destaco que, para a concessão da tutela provisória de urgência, devem estar presentes os requisitos estipulados no art. 300 do
Código de Processo Civil/2015, segundo o qual:Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base no dispositivo supracitado, a tutela provisória de urgência (natureza cautelar) deve
ser concedida sempre que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (periculum in mora). Passo, portanto, ao exame de tais requisitos no caso concreto. A probabilidade do direito (coincidente com o fumus boni iuris) se
comprova com a documentação acostada pela parte requerente, bem como pelo fato de que a empresa requerida possa encerrar as suas atividades
empresariais e que seus proprietários estão se desfazendo dos bens, através de alienações e doações a seus familiares.No tocante ao perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo (periculum in mora), este também restou demonstrado nos autos, pois a demora no deferimento da tutela poderá causar sérios
prejuízos ao autor, diante do justo receio de não receber o que lhe é devido ou que esteja sendo discutido.Por fim, não se questiona, no caso concreto, o
requisito da irreversibilidade do provimento jurisdicional antecipado, previsto no art. 300, §3º do CPC/2015. Isto porque todos os argumentos supramencionados
justificam a plausibilidade do direito da parte autora da ação. Além disso, a parte requerida poderá reaver o bem bloqueado ao final do processo, caso seja
entendido correto o seu posicionamento, não lhe trazendo grave lesão de difícil reparação. Sobre a irreversibilidade, posiciona-se o STJ:PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2º, DO CPC. PRECEDENTES.1. O perigo de irreversibilidade do
provimento adiantado, óbice legal à concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 273, § 2º, do CPC, deve ser interpretado cum grano salis, sob
pena de se inviabilizar o instituto.2. Irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado ad hoc e de forma contextual, levando em conta, dentre
outros fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto e também o caráter irreversível, já não do que o juiz dá,
mas do que se deixa de dar, ou seja, A IRREVERSIBILIDADE DA OFENSA QUE SE PRETENDE EVITAR OU MESMO DA AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO
JUDICIAL DE AMPARO.3. Agravo Regimental não provido.(AgRg no Ag 736.826/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/12/2006, DJ 28/11/2007, p. 208).(GRIFOU-SE)PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 e 356 do STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2º, DO CPC.1. O prequestionamento
dos dispositivos legais tidos como violados constitui requisito indispensável à admissibilidade do recurso especial. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.2. O POSSÍVEL RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DO PROVIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTIDA NO
ART. 273, § 2º, DO CPC NÃO PODE SER INTERPRETADO AO EXTREMO, SOB PENA DE TORNAR INVIÁVEL O DIREITO DO REIVINDICANTE.3. Agravo
regimental que se nega provimento.(AgRg no Ag 502.173/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2005, DJ
29/08/2005, p. 247)(GRIFOU-SE)Isto posto, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, CONCEDO a MEDIDA LIMINAR para DETERMINAR O BLOQUEIO
JUDICIAL dos imóveis localizados na Ponta D'Areia, Quadra 08, Lote nº 01, Avenida dos Holandeses, São Luís - MA, matriculado no Cartório do 1º Ofício de
Registro de Imóveis desta Capital, sob o n.º 4.205, e na Rua do Farol, nº 12, Edifício Leony do Vale, Torre Graça, Apartamento 101, São Marcos, nesta cidade,
matriculado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Capital, sob o n.º 93.128 a fim de que não seja promovido qualquer ato de alienação em seus
registros, até prolação da sentença nos autos.Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona desta Comarca, para que CUMPRA a referida decisão
IMEDIATAMENTE, sob pena das cominações legais.No mais, declaro saneado o feito, na forma do art. 357 do CPC.Ficam as partes cientes de que, no prazo
comum de 05 (cinco) dias úteis, poderão solicitar ajustes e esclarecimentos, sob pena de estabilização da demanda. Em igual prazo, poderão ainda especificar
as provas que pretendem produzir, indicando que o seu objeto é controverso, pertinente e relevante para a resolução da lide, ressaltando-se que, por se tratar de
relação de consumo é perfeitamente aplicável ao caso a inversão do ônus das provas, nos moldes do artigo 6º, VIII, do CDC, o que determino neste ato.Intimem-
se. Cumpra-se.São Luís (MA), 29 de agosto de 2019. HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS Juiz Auxiliar respondendo pela 3ª Vara Cível da Capital Resp: 120097

PROCESSO Nº 0035172-98.2010.8.10.0001 (342212010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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AUTOR: AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO: FERNANDA MARIA BITTENCOURT PINHEIRO ( OAB 3556-MA )

REU: SPE ARPOADOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA

PROCESSO Nº 35172-98.2010.8.10.0001 - DISTRIBUIÇÃO: 19/10/2010. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.EMBARGANTE: AZEVEDO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA.EMBARGADO(A): SPE - ARPOADOR EMPRESA E PARTICIPAÇÕES LTDA.DECISÃOTrata-se na espécie de EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, promovidos por AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, em face de SPE - ARPOADOR EMPRESA E PARTICIPAÇÕES LTDA, já
devidamente qualificados nos autos, alegando a existência de contradição na sentença de fls. 71/72, ao ter julgado extinta a ação por abandono da parte autora,
quando a ação já havia sido julgada nos termos da sentença de fls. 29/31, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para sanear a contradição
apontada.RELATADO EM SÍNTESE. DECIDO.Por definição, os embargos de declaração são o recurso que se presta a sanar omissões, obscuridades oi
contradições acaso existentes nas decisões judiciais (CPC/2015, arts 1.022 e ss.)Analisando-se a sentença de fls. 74/87, constata-se a presença de hipótese
inserta no art. 1.022, incisos I, da Lei Processual, havendo contradição no decisum a ser corrigida.Houve equívoco deste Juízo, ao ter julgado extinta a demanda
sem resolução de mérito em virtude do abandono da causa pela parte autora, quando a ação já havia sido julgada, inclusive sendo certificado o trânsito em
julgado, estando pendente apenas de cumprimento da condenação. Entretanto, ainda assim sobreveio sentença extinguindo o feito, o que demonstra contradição
no julgado, merecendo reforma pela via dos embargos declaratórios, a fim de viabilizar ao requerente promover os atos necessários para prosseguimento da
ação. Ademais, da análise dos autos verifica-se que não houve abandono da autora na demanda, que procedeu com os atos necessários para deslinde do feito,
requerendo para tanto o início da fase de cumprimento de sentença através do sistema PJE.Com efeito, observa-se que ocorreu na verdade evidente equívoco
na análise da demanda, que comporta saneamento através de embargos declaratórios. De rigor, portanto, a anulação da sentença de fls. 71/72, a fim de evitar
prejuízo ao prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.Isto posto, pelos fundamentos expostos com base no art. 1022, I do CPC, acolho os embargos
opostos, com efeitos modificativos, para, chamando o processo à ordem, anular o decisum de fls. 71/72, pelos fundamentos acima expostos.Tendo em vista que
o Cumprimento de Sentença relativo a este processo, tramita neste juízo, através do Sistema PJE sob nº 0808738-24.2019.8.10.0001, conforme informa petição
de Fl. 79/83, determino o arquivamento destes autos físicos, com baixa definitiva, após serem obedecidas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se. São Luís, 29 de agosto de 2019. Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância Final,Respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp:
192054

PROCESSO Nº 0001565-60.2011.8.10.0001 (14542011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RODOPRADO TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ( OAB 247319-SP ) e VLADIMIR LENIN FURTADO E SOUSA ( OAB 9528-MA )

REU: ZATIX TECNOLOGIA S/A - OMNILINK
ADVOGADO: ELTON MELO ( OAB 9347A-MA )

Processo nº. 1565-60.2011.8.10.0001DESPACHOEm que pese o pedido de desarquivamento constante às fls. 197, vale consignar, os termos da Portaria n°
52017 do Tribunal de Justiça do Maranhão, que regulamenta as fases de liquidação e/ou cumprimento provisório ou definitivo de sentença prolatada nos
processos autuados em suporte físico nas unidades jurisdicionais através do sistema eletrônico.Desse modo, intime-se a parte Autora para que utilize o Sistema
Processo Judicial Eletrônico (PJe), para fins de cumprimento de sentença, fazendo-se acompanhar das reproduções digitalizadas das peças necessárias ao
processo (art. 2°, §1° da Portaria), inclusive planilha atualizada do débito para fins de prosseguimento à execução no prazo de 05 (cinco) dias.Após, arquivem-se
os autos observadas as formalidades legais.Publique-se. Intime-se.São Luís, 22 de agosto de 2019. Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância Final,
respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0001780-36.2011.8.10.0001 (16852011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO
ADVOGADO: ANA CRISTINA BRANDÃO FEITOSA, ( OAB 4068-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA ( OAB 14501A-MA ) e SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS ( OAB 14009A-MA )

PROCESSO Nº 1780-36.2011.8.10.0001 DESPACHOTendo em vista o retorno dos autos da instância superior, na qual foi negado provimento ao recurso,
arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. São Luís (MA), 29 de agosto de 2019. Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância
Final,respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0003648-30.2003.8.10.0001 (36482003)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO RURAL S/A
ADVOGADO: CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI ( OAB 357590-SP ) e GLENDA MARAO VIANA PEREIRA ( OAB 5429-MA )

EXECUTADO: AGROMA - EMPREENDIMENTOS RURAIS S.A

PROCESSO Nº 3648-30.2003.8.10.0001 DESPACHOTendo em vista o retorno dos autos da instância superior, intime-se as partes para requererem o que
entenderem de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Após, retornem-me os autos conclusos para deliberação.Publique-se. Intime-
se.São Luís (MA), 28 de agosto de 2019.Juiz Holídice Cantanhêde Barros Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível da Capital Resp: 192054

PROCESSO Nº 0006885-57.2012.8.10.0001 (72342012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | USUCAPIÃO
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AUTOR: ALGENIR RODRIGUES COSTA
ADVOGADO: JOAO MANOEL EVERTON MENDES ( OAB 9184-MA )

REU: MARIA MADALENA BRANDAO RIBEIRO

PROCESSO Nº 6885-57.2012.8.10.0001 (7234/2012).DESPACHOIntime-se a parte autora, através de advogado(a), para se manifestar sobre as certidões de fls.
122, 124 e 126, devendo informar o endereço completo dos confinantes do imóvel usucapiendo, a fim de que sejam citados para tomar conhecimento da
presente ação, conforme disposto no art. 246 do CPC/2015.São Luís (MA), 30 de agosto de 2019. HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS Juiz Auxiliar
respondendo pela 3ª Vara Cível da Capital Resp: 120097

PROCESSO Nº 0009808-90.2011.8.10.0001 (95872011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO ITAU S/A
ADVOGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA ( OAB 151056-RJ )

REU: PIRESTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

PROCESSO N° 9808-90.2011.8.10.0001 (9587/2011)AÇÃO DE OBRIGAÇÃO COBRANÇAEXEQUENTE: BANCO ITAÚ S.A.EXECUTADO(A): PIRESTOUR
VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃOCompulsando os autos, verifico que o exequente foi intimado para praticar os atos necessários ao desenvolvimento útil e
regular do processo, mas tão somente requereu a suspensão do feito do processo pelo prazo de 180 dias, o que fora concedido por este juízo.Sucede que, o
referido prazo já esgotou, tendo os autos permanecido suspensos por mais de 01 (um) ano, tempo superior ao que prescreve o art. 921, §1º do CPC, sem que
houvesse manifestação da parte autora. Sendo assim, determino o arquivamento do processo nos termos do art. 921, §2º, do CPC: "Decorrido o prazo máximo
de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos". Cumpra-se.São
Luís, 29 de agosto de 2019.Juiz Holídice Catanhêde Barros Auxiliar de Entrância Final,respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0011109-72.2011.8.10.0001 (108932011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: SUELI MOURA BERNIZ
ADVOGADO: FRANCISCO JOSE PINTO SILVA ( OAB 4210-MA )

REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA )

PROCESSO Nº 11109-72.2011.8.10.0001DESPACHOExpeça-se alvará em favor da exequente e de seu advogado, para levantamento do crédito depositado à
fl. 202 e seus acréscimos legais.Tendo em vista que não houve impugnação do exequente quanto ao cumprimento espontâneo de fl. 201, declaro satisfeita a
obrigação (CPC, art. 526, §3º).Após o cumprimento da determinação supra, arquive-se com baixa na distribuição.Custas finais pelo executado, se houver.São
Luís (MA), 27 de julho de 2019.Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0011999-11.2011.8.10.0001 (117972011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO PIRES DE ARAUJO e CARLA DANIELLE SILVA XEREZ e RACHEL PEREIRA XEREZ e TATIANA DE MOARAIS LACERDA E
SILVA
ADVOGADO: DJALMA MESQUITA RODRIGUES FILHO ( OAB 7918-MA ) e DRA. SÔNIA MARIA LOPES COÊLHO ( OAB 3811-MA ) e DRA. SÔNIA MARIA
LOPES COÊLHO ( OAB 3811-MA ) e FRACISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO ( OAB 3810-MA ) e FRACISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO (
OAB 3810-MA ) e RODRIGO GOMES DE FREITAS PINHEIRO ( OAB DEFENSORPUB-MA )

REU: MARCIA VALERIA MELO E SILVA
ADVOGADO: EMANUELLE DE JESUS PINTO MARTINS ( OAB 9754-MA ) e SEBASTIÃO MOREIRA MARANHÃO NETO ( OAB 6297-MA )

PROCESSO Nº.: 11999-11.2011.8.10.0001 (11797/2011).AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS.AUTOR(a): ANTONIO PIRES DE
ARAÚJO.RÉU(s): MÁRCIA VALÉRIA MELO E SILVA. DESPACHOAnalisando os autos, verifico que consta pedido da parte autora à fls. 523, solicitando que
sejam realizadas buscas nos sistemas em que o Judiciário possui convênio, para o fim de localizar o endereço, para a citação de TATIANA DE MORAIS
LACERDA E SILVA, haja vista que a mesma não conseguira fazê-lo, bem como ficou comprovado o pagamento das custas referente a busca.Defiro e procedo a
consulta aos sistemas SINESP/INFOSEG uma vez que tal ferramenta foi criada devido a notória necessidade de tornar o andamento processual mais efetivo,
assim, garantindo os direitos do demandante, sem afrontar aos direitos do demandado.Intime-se o autor, através de seu advogado, para se manifestar, tendo em
vista que o endereço encontrado é o mesmo endereço já informado nos autos, portanto, não sendo possível ser promovida uma nova citação, para o válido
prosseguimento do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.Intime-se. Publique-se. Cumpra-seSão Luís (MA), 30 de Agosto de 2019.HOLÍDICE
CANTANHEDE BARROSJuiz Auxiliar de Entrância FinalRespondendo pela 3ª Vara Cível da Capital Resp: 185439

PROCESSO Nº 0015138-49.2003.8.10.0001 (151382003)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE: TEREZINHA DE JESUS JINKINGS LEITE
ADVOGADO: ALINE TORRES DE OLIVEIRA ( OAB 6501-MA ) e DENISE DE FÁTIMA G. DE F. SOARES ( OAB 6624-MA )

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO: MARCOS LUÍS BRAID R. SIMÕES ( OAB 6134-MA ) e ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA ( OAB 4462-MA )

Processo n.º 15138-49.2003.8.10.0001Requerente: ELBA LEITE WEBARequerido: TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPACHODefiro o pedido de fls. 354/355,
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expeça-se a certidão de inteiro teor do processo, para fins de habilitação dos créditos no quadro de credores no juízo competente (Juízo da 7ª Vara Empresarial
do Rio de Janeiro-RJ), observando-se o disposto no art. 66 da Lei nº 11.101/2005.Após, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Intime-se.
Publica-se. Cumpra-se.São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância Final,respondendo pela 3ª Vara Cível de São
Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0017653-37.2015.8.10.0001 (189872015)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | CAUTELAR INOMINADA

REQUERENTE: ALVORADA COM TRANSP IMP E EXP LTDA
ADVOGADO: EVERSON GOMES CAVALCANTI ( OAB 5712A-MA ) e MAURO SERGIO AMORIM ( OAB 9401-MA ) e SONIA MARIA LOPES COELHO ( OAB
3811-MA )

REQUERIDO: AMBEV - COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS
ADVOGADO: EDUARDO JOSÉ LEAL MOREIRA ( OAB 5109-MA ) e FERNANDO DANTAS M NEUSTEIN ( OAB 162603-SP ) e TARCISIO ALMEIDA
ARAUJO ( OAB 9516-MA )

PROCESSO Nº 17653-37.2017.8.10.0001 DESPACHOTendo em vista o retorno dos autos da instância superior, na qual foi negado provimento ao recurso,
arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. São Luís (MA), 27 de agosto de 2019. Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância
Final,respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0019068-07.2005.8.10.0001 (190682005)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE: MANOEL DE JESUS SILVA
ADVOGADO: HILTON MENDONÇA CORREA FILHO ( OAB 5099-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO ( OAB 9588-MA ) e REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI ( OAB 11706A-MA )

PROCESSO Nº 19068-07.2005.8.10.0001DESPACHOCumpra-se a parte final da Decisão de fl. 325, no que se refere a expedição de alvará judicial, observando
para tanto a petição de fls. 327, quanto a expedição de alvará em nome da advogada Dra. Rosalia Azevedo Ribeiro Pinho OAB/MA 9.416.Após, arquivem-se os
autos observando-se as formalidades legais.Publique-se. Cumpra-se. São Luís (MA), 28 de Junho de 2019. Juiz HOLÍDICE CANTANHÊDE BARROS Juiz de
Direito respondendo pela 3ª Vara Cível da Capital Resp: 192054

PROCESSO Nº 0019528-42.2015.8.10.0001 (210032015)
AÇÃO: EXCEÇÕES | EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

EXCEPIENTE: ALVORADA COM TRANSP IMP E EXP LTDA
ADVOGADO: EVERSON GOMES CAVALCANTI ( OAB 5712A-MA ) e MAURO SERGIO AMORIM ( OAB 9401-MA )

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA CIVEL

PROCESSO Nº 19528-42.2015.8.10.0001DESPACHOArquivem-se os presentes autos, observando-se as formalidades legais. São Luís (MA), 27 de agosto de
2019. Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância Final,respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0020212-69.2012.8.10.0001 (215272012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ALBERTINO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO: ANTÔNIO MARCOS AMARAL VIDAL ( OAB 7330-MA ) e DANILO SILVA DA CANHOTA ( OAB 10126-MA )

REU: BANCO PINE
ADVOGADO: MARCIO LOUZADA CARPENA ( OAB 46582-RS ) e VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA ( OAB 195142-SP )

PROCESSO Nº 20212-69.2012.8.10.0001DESPACHOTendo em vista o depósito voluntário da obrigação pelo requerido às fls. 166/169. Expeça-se alvará em
favor da parte autora e/ou seu advogado Dr. Antonio Marcos Amaral Vidal OAB/MA 7330 para levantamento do valor de R$ 11.585,04 (onze mil quinhentos e
oitenta e cinco reais e quatro centavos) e seus acréscimos legais. Em que pese o requerimento de prosseguimento da execução quanto as astreintes, vale
consignar os termos da Portaria n° 52017 do Tribunal de Justiça do Maranhão, que regulamenta as fases de liquidação e/ou cumprimento provisório ou definitivo
de sentença prolatada nos processos autuados em suporte físico nas unidades jurisdicionais através do sistema eletrônico.Desse modo, intime-se a parte Autora
para que utilize o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), para fins de cumprimento de sentença, fazendo-se acompanhar das reproduções digitalizadas das
peças necessárias ao processo (art. 2°, §1° da Portaria), inclusive planilha atualizada do débito para fins de prosseguimento à execução no prazo de 10 (dez)
dias.Em seguida, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para calcular as custas judiciais, intimando-se, em seguida, a parte requerida para promover o
seu recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do seu nome na Dívida Ativa do Estado, observando-se o disposto no art. 26, §2º, da Lei
9.109/09.Após comprovado o pagamento das referidas custas, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Autorizo, de imediato, o
desentranhamento dos documentos que as partes requererem, mediante substituição por cópias.Intime-se. Cumpra-se. São Luís (MA), 29 de agosto de
2019.Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância Final,respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0020523-60.2012.8.10.0001 (218792012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA
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ADVOGADO: ALAN RODRIGUES SAMPAIO ( OAB 26915-BA ) e JOÃO AMORIM ( OAB 46314-BA ) e LILIAN RIBEIRO DE SANTANA ( OAB 8387-MA ) e
NOEDY DE CASTRO MELLO ( OAB 27500-SP ) e OSVALDO LOPES RIBEIRO NETO ( OAB 31485-BA ) e RODRIGO FERNANDO GARCIA ( OAB 264615-
SP )

REU: J.V. DIAS FILHO
ADVOGADO: ALLANNA MABBDA FREITAS DE SOUSA MACHADO ( OAB 12027-PI ) e DR. JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 6055A-MA )

PROCESSO Nº: 20523-60.2012.8.10.0001DESPACHOIntime-se o autor, por seu advogado, via DJe, para deflagrar a fase de cumprimento da sentença pelo
sistema PJE, nos termos da Portaria Conjunta 05/2017, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, decorrido o prazo, arquivem-se os presentes autos observadas as
formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Publique-se. São Luís, 28 de agosto de 2019. Juiz Holídice Cantanhede BarroAuxiliar de Entrância Final,
respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0021192-11.2015.8.10.0001 (227942015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARIA DA PAZ MARTINS

REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO ( OAB 9320-MA )

PROCESSO Nº 21192-11.2015.8.10.0001DESPACHOTendo em vista a complementação do valor relativo aos honorários de sucumbência (fl. 157), determino a
transferência do valor depositado nos autos no importe de R$ 505,59 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para o Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública do Estado do Maranhão observando-se os dados de fl. 116.Após, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Publique-se.
Cumpra-se. São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância Final,respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA
Resp: 192054

PROCESSO Nº 0021260-34.2010.8.10.0001 (204742010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: SOCIEDADE INDUSTRIAL GRAFICA LTDA
ADVOGADO: JOSÉ LUIS LUCAS DA SILVA ( OAB 4707-MA )

REU: VIVO S.A
ADVOGADO: EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON ( OAB 335279-SP ) e HENRIQUE DE DAVID ( OAB 84740-RS )

PROCESSO Nº 21260-34.2010.8.10.0001DESPACHOExpeça-se alvará em favor da exequente e de seu advogado, para levantamento do crédito depositado à
fl. 117 no valor de R$ 34.449,66 (trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos).Tendo em vista que não houve impugnação
do exequente quanto ao cumprimento espontâneo de fl. 112, conforme certidão de fl. 123, declaro satisfeita a obrigação (CPC, art. 526, §3º).Quanto ao
recolhimento das custas, observo que o requerente realizou o pagamento através de depósito judicial, quando deveria fazê-lo através de boleto bancário. Desse
modo, determino que seja realizada a transferência do valor contido na conta judicial nº 2200110999749, no valor de R$ 454, 69 (quatrocentos e cinquenta e
quatro reais e sessenta e nove centavos) relativo ao valor das custas judiciais, para o Fundo Especial de Reaparelhamento do Judiciário (FERJ). Autorizo, de
imediato, o desentranhamento dos documentos que as partes requererem, mediante substituição por cópias.Após cumprimento das diligências, arquivem-se os
autos observadas as formalidades legais.Intime-se. Cumpra-se. São Luís (MA), 28 de agosto de 2019. Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância
Final,respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0022808-21.2015.8.10.0001 (245172015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: WALTER CASTRO E SILVA FILHO
ADVOGADO: WALTER CASTRO E SILVA FILHO ( OAB 5396-MA )

REU: ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO - ADEPOL
ADVOGADO: JOSE CAVALCANTE DE ALENCAR JUNIOR ( OAB 5980-MA ) e JOSÉ HERBERTO DIAS JUNIOR ( OAB 06802-MA )

PROCESSO N.º 22808-21.2015.8.10.0001 (24517/2015).DESPACHODesigno o dia 24/09/2019, às 10:30 horas para Audiência de Instrução e Julgamento, para
oitiva das testemunhas indicadas na petição de fls. 619/620.Intimem-se as partes e seus advogados.Advirta-se que cabe ao advogado da parte informar ou
intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, nos termos do art. 455 e seus
parágrafos do CPC/2015.Publique-se. Intime-se. São Luís/MA, 30 de agosto de 2019. HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS Juiz Auxiliar respondendo pela 3ª
Vara Cível da Capital Resp: 120097

PROCESSO Nº 0024943-06.2015.8.10.0001 (267452015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOÃO BATISTA SOUSA BRITO
ADVOGADO: LUIS OTAVIO RODRIGUES DE MORAES FILHO ( OAB DEFENSORESTADUAL-MA )

REU: BV FINANCEIRA
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE ) e MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI ( OAB 10530A-MA )

PROCESSO Nº 24943-06.2015.8.10.0001DESPACHOConsiderando o cumprimento da obrigação pela parte requerida quanto ao pagamento dos honorários de
sucumbência. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil no sentido de determinar a transferência da quantia de R$ 11.298,97 (onze mil duzentos e noventa e oito reais
e noventa e sete centavos) e seus acréscimos legais para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Maranhão - FADEP-MA,
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especificamente para a agência nº 3486-6, conta: 8027-6, Banco do Brasil (001) e CNPJ: 22.565.391/0001-24, conforme laudo da contadoria judicial às fls.
104.Ademais, considerando que foi reconhecido excesso no valor depositado pelo requerido no importe de R$ 111,86 (cento e onze reais e oitenta e seis
centavos), autorizo a transferência do referido valor para conta indicada na petição de fls. 182, mediante o recolhimento das custas.Após, arquivem-se os autos,
observadas as formalidades legais.Cumpra-se. São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.Juiz HOLÍDICE CANTANHEDE BARROSAuxiliar de Entrância Final,
Respondendo pela 3ª Vara Cível da Capital Resp: 192054

PROCESSO Nº 0029246-05.2011.8.10.0001 (287022011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: RICARDO LEITAO SOUSA
ADVOGADO: MÁRCIO DOMINICI ABREU SOARES ( OAB 6433-MA )

REU: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

PROCESSO Nº 29246-05.2011.8.10.0001DESPACHOArquivem-se os presentes autos, observando-se as formalidades legais. São Luís (MA), 28 de agosto de
2019. Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância Final,respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0029992-33.2012.8.10.0001 (320452012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ITAMAR GONÇALVES NOBREGA
ADVOGADO: LUIS ANTONIO FURTADO BRITO ( OAB 12570-DF ) e LUIZ AUGUSTO VASCONCELOS ( OAB 5313-DF )

REU: ASSOCIAÇÃO MARANHENSE DE DISTRIBUIDORES E ATACADISTAS e RAIMUNDO NONATO ALVES
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9348A-MA )

PROCESSO Nº 29992-33.2012.8.10.0001 (32045/2012)DESPACHOIntimado para se manifestar, o autor requereu, às fls. 273/275, expedição de ofício à Receita
Federal, TRE, Banco Central, INSS, para informar o endereço atualizado dos requeridos, cuja pesquisa é realizada via sistemas BACENJUD, INFOJUD,
RENAJUD e SIEL, junto aos sistemas de apoio ao Judiciário.Ocorre que, conforme a Lei nº 10.590/2017, que acrescenta itens nas Tabelas III, IV, V e XIV,
anexas à Lei nº 9.109/09, que dispõe sobre custas e emolumentos, acrescentou a cobrança de valores pela prestação de informações da Secretaria da Receita
Federal, das instituições bancárias e do cadastro de registro de veículos, via Infojud, Bacenjud e Renajud, o análogas, e as requeridas via correio
eletrônico.Nesses termos, para a realização das diligências solicitadas, providencie a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, comprovação do recolhimento da
taxa prevista na Lei nº 10.590/2017, sob pena de indeferimento do pedido respectivo.Após a conferência do recolhimento das taxas, determino a realização de
pesquisa por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL a fim de localizar o endereço atual dos requeridos Lucas Fernando Costa e Silva e
Antonio Bento Frazão.Publica-se. Cumpra-se.São Luís (MA), 30 de agosto de 2019. HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS Juiz Auxiliar respondendo pela 3ª Vara
Cível da Capital Resp: 120097

PROCESSO Nº 0033421-37.2014.8.10.0001 (361412014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: EMANUEL LOPES DE CARVALHO
ADVOGADO: JOSÉ ROSÁRIO JUNIOR ( OAB 5595-MA ) e RAIMUNDO VITÓRIO DE SOUSA ( OAB 3605-MA )

REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
ADVOGADO: ANTONIO CANTANHEDE ( OAB 3251-AC ) e EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR ( OAB 15607A-MA ) e JOSE DE RIBAMAR CARDOSO
FILHO ( OAB 2666-MA )

PROCESSO Nº: 33421-37.2014.8.10.0001DESPACHOIntime-se o autor, por seu advogado, via DJe, para deflagrar a fase de cumprimento da sentença pelo
sistema PJE, nos termos da Portaria Conjunta 05/2017, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, decorrido o prazo, arquivem-se os presentes autos observadas as
formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Publique-se. São Luís, 29 de agosto de 2019. Juiz Holídice Cantanhede BarroAuxiliar de Entrância Final,
respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0033482-97.2011.8.10.0001 (329832011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RAIMUNDO NONATO GARCES BARBOSA
ADVOGADO: PEDRO ESAU BARROS DA SILVA ( OAB 8056-MA )

REU: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
ADVOGADO: LUINOR PEREIRA DE MIRANDA ( OAB 8983-MA ) e ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA ( OAB 4462-MA )

PROCESSO Nº 33482-97.2011.8.10.0001DESPACHOArquivem-se os presentes autos, observando-se as formalidades legais. São Luís (MA), 29 de agosto de
2019. Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância Final,respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0041540-26.2010.8.10.0001 (405252010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO - UNICEUMA
ADVOGADO: ELVACI REBELO MATOS ( OAB 6551-MA )
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REU: FLAVIA REGINA SILVA GARCEZ

PROCESSO Nº 41540-26.2010.8.10.0001 (40525/2010)AUTOR: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO - UNICEUMARÉU: FLÁVIA REGINA DA SILVA
GARCÊSDESPACHOIntime-se a parte autora, por sua advogada, para se manifestar nos autos sobre certidão contida às Fls. 62 no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de extinção. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São Luís, 26 de agosto de Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância Final,Respondendo pela
3ª Vara Cível de São Luís/M Resp: 192054

PROCESSO Nº 0042139-91.2012.8.10.0001 (450892012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RONISON JORGE CASTRO MARQUES
ADVOGADO: KATE GUERREIRO TEIXEIRA MELO ( OAB 7205-MA )

REU: EMPRESA PACOTILHA S/A
ADVOGADO: DR. SANDRO SILVA DE SOUZA ( OAB 5161-MA ) e GUSTAVO ARAÚJO VILAS BOAS ( OAB 7506-MA ) e JOSÉ CLEMENTE FIGUEIREDO
DE ALMEIDA ( OAB 4598-MA )

PROCESSO N.º 42139-91.2012.8.10.0001 DESPACHOEm razão da ausência de manifestação da requerida quanto ao despacho de fls. 304, indefiro o pedido
de pesquisa ao Renajud, considerando o transcurso do prazo, sem comprovação de recolhimento das custas.Por conseguinte, intime-se a parte exequente, por
advogado(a), para indicar outros bens, em razão da insuficiência de numerário nas contas vinculadas ao CPF da parte executada, constante dos autos, no prazo
de 10 (dez) dias.São Luís/Ma, 06 de agosto de 2019.Juiz Holídice Cantanhede Barros Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª Vara Cível de São
Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0047416-83.2015.8.10.0001 (505592015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ANTONIA HELENA DE LIMA SOUSA

REU: UNIVERPETRO CONSULTORIA E TREINAMENTO

PROCESSO : 47416-83.2015.8.10.0001CLASSE : AÇÃO INDENIZATÓRIAAUTOR : ANTÔNIA HELENA DE LIMA SOUSARÉU : UNIVERPETRO
CONSULTORIA E TREINAMENTOD E S P A C H OConsiderando o teor da certidão de fl. 59-verso, determino a intimação da parte Autora, por carta com aviso
de recebimento e pelo DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o endereço correto para citação do Réu, sob pena de, não o fazendo, ou sendo indicado
endereço aleatório ou repetido, ser extinto o processo, na forma capitulada pelo §1º, do artigo 485 do CPC/2015.Em atenção aos princípios da celeridade e da
economia processual, cópia do presente despacho servirá como carta de intimação.Cumpra-se. Intimem-se.São Luís (MA), 28 de Agosto de 2019.HOLÍDICE
CANTANHEDE BARROSJuiz de Direito resp. pela 3ª Vara Cível do Termo Judiciário de São LuísComarca da Ilha de São Luís/MA Resp: 102137

PROCESSO Nº 0048788-72.2012.8.10.0001 (522142012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 8784A-MA )

REU: ROBERTH SEGUINS FEITOSA
ADVOGADO: ELIANA DE SOUSA LIMA ( OAB 9984-MA ) e FERNANDO CESAR VILHENA MOREIRA LIMA JUNIOR ( OAB 14169-MA )

PROCESSO Nº 48788-72.2012.10.0001AUTOR: PANAMERICANO S/ARÉU: ROBERTH SEGUINS FEITOSADESPACHOIntime-se a parte requerida através de
advogado, para se manifestar acerca da petição de fls. 237/241, na qual a parte ré apresenta comprovante de depósito do valor relativo a condenação,
requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São Luís, 29 de
agosto de 2019. Juiz Holídice Cantanhede BarrosAuxiliar de Entrância Final, respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0002265-70.2010.8.10.0001 (22182010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: LUENA MARIA SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO: LARA PONTES E NERY ADVOGADOS ( OAB 247-MA ) e LUÍS EDUARDO CALDAS SANTOS ( OAB 9115-MA ) e RAFAEL BAYMA DE
CASTRO ( OAB 12082-MA ) e REBECA MARIA PONTES DE ALMEIDA ( OAB 9142-MA )

REU: MATEUS SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADO: BEATRIZ DEL VALLE ECEIZA NUNES ( OAB 2697-MA )

PROCESSO Nº 2265-70.2010.8.10.0001 AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOSAUTOR(A): LUENA MARIA
SANTOS RIBEIRO.RÉU: MATEUS SUPERMERCADO S/A.SENTENÇATrata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS
E ESTÉTICOS promovida por LUENA MARIA SANTOS RIBEIRO, em face de MATEUS SUPERMERCADO S/A, qualificados nos autos.Em petição de fls.
607/608, as partes informam que compuseram acordo para pôr fim à presente demanda, por meio do qual a parte requerida comprometeu-se a pagar à
requerente a quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), bem como honorários advocatícios em favor dos advogados da autora no valor de R$ 24.000,00
(vinte e quatro mil reais) mediante depósito em conta de titularidade da autora e seu patrono respectivamente. Pugnaram pela homologação do acordo, a fim de
que seja decretada a extinção do processo com resolução de mérito em face da segunda requerida.Assim, tendo em vista a ocorrência de transação entre as
partes, entendo ser o caso de extinção do feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, III, "b").Isto posto, reputando válidas as cláusulas avençadas e sendo as
partes plenamente capazes, homologo o acordo celebrado, nos termos expostos no instrumento juntado aos autos, para extinguir a presente ação de execução
nos termos do art. 487, inc. III, "b" do CPC.Quanto ao pedido de desbloqueio de valores, verifico que embora haja determinação de penhora online nos autos (fl.
595), não houve efetivação de qualquer constrição. Custas judiciais pela parte requerida, como convencionado no acordo.Transitada em jugado, arquive-se os
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autos, observando-se as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.Juiz Holídice Cantanhede
BarrosAuxiliar de Entrância Final,respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054

PROCESSO Nº 0005757-94.2015.8.10.0001 (62692015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: IVANA MACEDO OLIVEIRA
ADVOGADO: WILLIAM SANTOS FRAZÃO ( OAB 12568-MA )

REU: AUTO SERVIÇO PINHO e MAFRE SEGUROS S/A
ADVOGADO: BRUNO ROCIO ROCHA ( OAB 8121A-MA ) e BRUNO ROCIO ROCHA ( OAB 14608-MA ) e DAVID SOMBRA PEIXOTO ( OAB 10661A-MA ) e
SUELMA AMBROSIO BRITO ( OAB 9539-MA )

PROCESSO N.º 5757-94.2015.8.10.0001 (6269/2015) - DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2015.AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.AUTOR(A):
IVANA MACEDO OLIVEIRA.RÉUS: AUTO SERVIÇO PINHO LTDA-ME e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.SENTENÇA1. RELATÓRIOTrata-se de AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por IVANA MACEDO OLIVEIRA em face de AUTO SERVIÇO PINHO LTDA-ME e MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, qualificados nos autos, com fulcro nos argumentos fáticos e jurídicos esposados na inicial.A autora informa que é proprietária do
veículo marca/modelo VW/GOL ROCK IN RIO, ano 2011/2012, cor azul, placa NXI 9376, o qual é segurado pela segunda requerida, sendo que, em 29/10/2013,
quando seu marido trafegava com o seu veículo, se envolveu em acidente automobilístico, o que acarretou inúmeras avarias no bem, tendo acionado a
seguradora requerida para custear as despesas decorrentes do conserto do carro.Segundo a requerente, após ter comunicado o sinistro a seguradora requerida,
foi orientada a deixar o veículo acima referido na oficina demandada, para realizar os reparos devidos, com data de previsão de entrega para janeiro de 2014,
tendo a demandante somente buscado o veículo em 10 de março de 2014, por motivos de dificuldades financeiras.Aponta a autora que, no mês de maio de
2014, após uma forte chuva, o veículo em questão ficou completamente inundado, por não ter a primeira requerida vedado corretamente as borrachas do teto,
motivo pelo qual se dirigiu ao seu estabelecimento, onde foram vedadas as borrachas corretamente e realizada uma higienização no veículo.Sucede que, a
requerente afirma que, em junho de 2014, ao verificar que o comando elétrico do espelho retrovisor do seu veículo não estava funcionando, descobriu que o seu
retrovisor elétrico havia sido trocado por um manual, tendo entrado novamente em contato com a primeira requerida para resolver o problema, mas não obteve
êxito.Diante do ocorrido, a demandante foi obrigada a levar o seu veículo a uma outra oficina, Automoto Automóveis e Motos do Amapá LTDA, que realizou um
orçamento no valor total de R$ 2.668,40 (dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), para ter novamente retrovisor elétrico em seu
carro.Diante dos prejuízos sofridos, em razão da falha na prestação de serviços das empresas requeridas, ao ter o retrovisor elétrico do seu veículo segurado
indevidamente trocado por um manual, junto a oficina autorizada da empresa seguradora, vem requerer a procedência da ação, com a condenação das
demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 30.000 (trinta mil reais), bem como danos materiais, no valor de R$ 2.668,40
(dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), além das custas processuais e dos honorários advocatícios.Com a inicial, vieram os
documentos de fls. 11/20.Deferido o pedido de assistência gratuita em despacho de fl. 22.Contestação do réu AUTO SERVIÇO PINHO LTDA-ME (fls. 24/33),
onde alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade dos fatos narrados na inicial exclusivamente a seguradora MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, em razão de o veículo envolvido no sinistro ser objeto de contrato de seguro celebrado entre esta empresa e a autora, restando nítida a
responsabilidade exclusiva da seguradora.No mérito, alega que foi acionado pela seguradora requerida para fazer os devidos reparos no veículo da autora, após
ter se envolvido em sinistro, tendo sido o mesmo devidamente consertado e entregue a requerente, em 10/03/2014, a qual assinou termo de quitação, dando
plena, geral e irrevogável quitação aos reparos feitos. Prossegue afirmando que, em maio de 2014, a demandante retornou a oficina ré para que fosse feito o
reparo nas laterias do veículo (borrachas de vedação), o que foi prontamente atendido e, ainda, ofertado uma higienização por parte da ora requerida. Decorridos
três meses, a autora voltou novamente a empresa demandada, alegando que o automático do seu retrovisor não funcionava e que, após levar a empresa AUTO
MOTO AUTOMÓVEIS E MOTOS DO AMAPÁ LTDA, ficou constatado que houve a troca de retrovisor elétrico por um manual, tendo realizado a substituição do
retrovisor nesta empresa, sem qualquer comunicação a seguradora requerida, pelo valor de R$ 2.668,40 (dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta
centavos).No mais, sustenta, a ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial, a inexistência de danos morais e a falta de comprovação do dano
material alegado. Ao final, requer o acolhimento da preliminar suscitada, com a sua exclusão da lide, ou a improcedência total dos pedidos formulados na
presente ação.Instruem a peça contestatória os documentos de fls. 34/51.Contestação da requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (fls. 52/64), na qual
afirma que o sinistro descrito na inicial fora liquidado de acordo com o procedimento disposto no contrato firmado entre as partes, tendo sido o veículo segurado
devidamente reparado, conforme documentação anexada aos autos. Assim, defende: a inexistência de conduta abusiva; a ausência de comprovação dos danos
alegados e de culpa da demandada; a improcedência dos danos materiais, se limitando a autora apenas a apresentar um orçamento nos autos, sem
comprovação de seu pagamento; a inexistência de dano moral; o não cabimento de inversão do ônus da prova. Requer a improcedência total dos pedidos
formulados pela autora.Juntou documentos de fls. 65/78.Réplica (fls. 82/89) nos autos.Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (fl. 148) onde não houve
acordo entre as partes, tendo havido o depoimento da autora e do preposto da empresa requerida Auto Serviços.Alegações finais da Mapfre Seguros Gerais S/A
(fls. 162/166) e da autora às fls. 168/170.É o relatório. Decido.2. FUNDAMENTAÇÃOA relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-
se os institutos da Lei n.º 8.078/1990 (CDC). Fundamenta-se.A norma jurídica combate a superioridade de mercado do fornecedor em relação ao consumidor.
Contudo, não tem como escopo inverter valores, tornando o destinatário final de produtos e serviços o pólo mais forte da relação jurídica, mantendo, assim,
situação de prejuízo. O que a lei almeja é, acima de tudo, a consecução do equilíbrio das relações de consumo. Isto porque a implantação da equidade é o
escopo maior da estrutura principiológica do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, a ideia protecionista do consumidor deve funcionar como corolário do
princípio da harmonia das relações de consumo, sendo, este, junto com a dignidade da pessoa humana, viga mestre da lei em comento.Neste sentido, a
jurisprudência do STJ:ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - CONMETRO E INMETRO - LEIS 5.966/1973 E 9.933/1999 - ATOS NORMATIVOS
REFERENTES À METROLOGIA - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES - PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES - TEORIA
DA QUALIDADE.1. Inaplicável a Súmula 126/STJ, porque o acórdão decidiu a querela aplicando as normas infraconstitucionais, reportando-se en passant a
princípios constitucionais. Somente o fundamento diretamente firmado na Constituição pode ensejar recurso extraordinário.2. Estão revestidas de legalidade as
normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de
produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja
porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais. Precedentes do STJ.3. Essa sistemática normativa tem como objetivo
maior o respeito à dignidade humana e a harmonia dos interesses envolvidos nas relações de consumo, dando aplicabilidade a ratio do Código de Defesa do
Consumidor e efetividade à chamada Teoria da Qualidade.4. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito às disposições previstas no art. 543-C do
CPC e na Resolução 8/2008-STJ.(REsp 1102578/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 29/10/2009).(GRIFOU-
SE).Preliminarmente, alega a parte requerida AUTO SERVIÇO PINHO LTDA-ME a sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade dos fatos narrados na
inicial exclusivamente a seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, em razão de o veículo envolvido no sinistro ser objeto de contrato de seguro celebrado
entre esta empresa e a autora, restando nítida a responsabilidade exclusiva da seguradora.No entanto, a relação jurídica existente entre as partes restou
devidamente comprovada, tendo em vista os documentos de fls. 17 e 18, os quais comprovam que o veículo da autora foi entregue diretamente na oficina da
empresa AUTO SERVIÇO PINHO LTDA-ME para conserto, exsurgindo a legitimidade da ré para compor o polo passivo da lide, até mesmo porque o objeto da
presente demanda consiste exatamente em suposta falha na prestação de serviço da referida empresa.Desse modo, rejeito tal preliminar.No mérito, trata-se de
ação na qual a autora pretende indenização por danos materiais e morais, em decorrência de suposta falha na prestação de serviços das empresas
requeridas.Para tanto, alega a requerente que o seu veículo segurado restou envolvido em acidente, na data de 29/10/2013, com inúmeros danos, tendo sido
encaminhado a oficina demandada, credenciada da seguradora requerida. Nesse aspecto, relata que houve a substituição indevida do retrovisor elétrico do seu
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veículo por um manual, junto a oficina autorizada da empresa seguradora, tendo sido vítima de má prestação de serviço.Por sua vez, a parte requerida sustenta,
em suma, terem sido efetuados todos os reparos necessários no veículo em questão, inexistindo ato ilícito, restando ausente a comprovação dos fatos e danos
alegados na inicial.A demanda em questão cinge-se à análise acerca do direito da parte autora de ser indenizada pelos danos materiais e morais que diz ter
suportado, quando da dita existência de falha na prestação dos serviços pelas empresas requeridas.Analisando-se os autos, verifica-se que o veículo da autora
deu entrada na oficina requerida no dia 29/10/2013, com saída em 13/03/2014, tendo a demandante somente buscado o veículo nessa data, segundo ela, por
motivos de dificuldades financeiras. Em seguida, a requerente juntou um orçamento realizado pela empresa Automoto (fl. 20), referentes a valores de
retrovisores, capa, luz pisca, lente, interruptor e mão de obra, no valor total de R$ 2.668,40 (dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos).
Sucede que, analisando as provas produzidas nos autos, verifico não ter restado comprovada a falha na prestação de serviços apontada pela demandante, qual
seja, de que a oficina requerida tenha efetuado a troca do retrovisor elétrico do seu veículo por um manual, como alegado.Assim, a parte requerente fez meras
alegações sem qualquer comprovação, não tendo ficado devidamente demonstrado nos autos qualquer ato ilícito cometido pelas requeridas.Para a imputação do
dever de indenizar, é imprescindível a prova dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, com a demonstração da conduta ilícita, do nexo de
causalidade e do dano experimentado pela parte interessada na indenização.Embora a relação existente entre as partes seja de caráter consumerista, na qual há
presunção de vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, bastando somente a demonstração do dano e do
nexo causal entre o comportamento do prestador de serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa, isso não exime o consumidor de
comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados na inicial, bem como não incumbe ao réu a produção de prova negativa ou impossível, cabendo ao autor
demonstrar o que estiver ao seu alcance.Sob esse enfoque, cumpria, no caso em tela, a autora comprovar a ilicitude da conduta praticada pela parte requerida,
bem como os danos que teria suportado, o que não ocorreu, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, o qual determina que "ônus da
prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito".O Boletim de Ocorrência anexado aos autos (fls. 19) não possui valor probatório, já que
elaborado com base em informações prestadas pela própria autora. Não se está aqui a dizer que ela tenha, efetivamente, entrado em uma delegacia e mentido
acerca dos fatos, mas sim que a prova é frágil e não dá o suporte necessário a uma condenação, sobretudo se analisada em cotejo com os demais elementos
dos autos.O documento de fl. 20, consistente em orçamento de peças e mão de obra, não tem data, tampouco qualquer referência aos dados do veículo em que
os serviços seriam executados, como placa, número do chassi, etc.As fotografias acostadas às fls. 105/108, não indicam, de forma incontestável, que se referem
ao veículo de propriedade da autora, objeto da presente demanda.Na audiência de instrução designada, apenas houve o depoimento pessoal do preposto da
oficina demandada e da autora, a qual não apresentou sequer uma testemunha para corroborar os fatos narrados na inicial.É como dito por Humberto Theodoro
Júnior (Curso de Direito Processual Civil. Vol. I 43ª Ed.): "às partes não bastam simplesmente alegar os fatos. Para que a sentença declare o direito, isto é, para
que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade
do fato alegado, o que se dá através das provas".Portanto, tenho que o conjunto probatório é inconsistente e, assim, insuficiente para formar o convencimento
acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados na exordial.Assim, a inteligência do arts. 186, 187 e 927 do CC, os quais apregoam que aquele, por ato ilícito,
causar dano à outrem, fica obrigado a repará-lo e não tendo o autor comprovado efetivamente o fato danoso em que se funda a ação, inexiste o dever de
indenizar por parte da ré. Forçoso concluir, então, que não merece razão a pretensão inicial.Eis o entendimento dos nossos tribunais acerca do
assunto:APELAÇÃO CÍVEL. Direito do Consumidor. Alegação de falha na prestação de serviços quando de substituição e instalação de para-brisa em
automóvel, provocando infiltração de água pelo teto do veículo, causando manchas e mofo, além de ferrugem na lataria. Conjunto fático-probatório que não
demonstrou a existência de falha na prestação dos serviços. Prova documental que não comprova a insurgência em sede administrativa objetivando a
substituição da peça ou seu conserto. Venda do veículo que inviabilizou a prova pericial direta, a qual restou prejudicada na forma indireta, e inconclusiva acerca
de falha na prestação dos serviços. Não comprovação de qualquer ato ilícito que tenha maculado os direitos da personalidade do apelante. Ausência de justa
causa a agasalhar a pretensão indenizatória a título de danos extrapatrimoniais. Sentença mantida. Mera interposição de apelação cível que, por si só, não
caracteriza litigância de má-fé. Ausência de qualquer ato que pudesse justificar a aplicação de multa processual. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ -
APL: 00223213120138190208, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)CONSERTO
DE AUTOMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROBLEMAS NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA INFORMADOS PELA EMPRESA. TROCA
DE KIT REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. AUTOR QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS
DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373 , I , DO CPC . RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PELO AUTOR. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007441868, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem
Sanhudo, Julgado em 08/08/2018). CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELO
SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE RETIRADA INDEVIDA DE PEÇAS DO AUTOMÓVEL NÃO COMPROVADA. - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005983739, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima
Turelly da Silva, Julgado em 23/06/2016). Seguro facultativo de responsabilidade civil. Reparação de danos materiais e morais. Veículo segurado envolvido em
sinistro e conserto autorizado pela seguradora e reparado por oficina por esta credenciada. Demanda proposta em face da seguradora e da oficina credenciada.
Alegação de falha na realização dos serviços e de depreciação do veículo sinistrado. Ação julgada improcedente. Ausência de ofensa ao artigo 458 do Código de
Processo Civil/73 e do art. 93, IX da Constituição Federal. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Suficiência da prova
documental. Má prestação dos serviços não caracterizada. Pretensão à indenização por depreciação não acolhida. Ausência de demonstração de nexo de
causalidade entre eventual má prestação de serviço pelas rés e o acenado dano causado à segurada. Ofensa a direito de personalidade. Não ocorrência.
Sentença mantida. Recurso desprovido. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, porquanto desnecessária a produção de outras
provas além daquelas constantes nos autos, que em nada alteraria a convicção externada, com pormenor de que o juiz é o destinatário maior das provas e a sua
produção está condicionada à necessidade e à conveniência, tanto assim todos os subsídios para formação da convicção judicial já se encontram presentes. O
laudo de vistoria acostado pela autora restou emitido em 12/12/2014, ou seja, após 4 anos do acidente e os danos causados no veículo sinistrado foram de
grande monta, nada autorizando reconhecimento de nexo de causalidade entre a alegada má prestação dos serviços executados pela oficina credenciada da
seguradora e a alegada depreciação do veículo da requerente. Os danos morais são indevidos, não se vislumbrando ofensa ao direito de personalidade da parte.
O aborrecimento pelo fato de sofrer prejuízo material cuida-se de situação corriqueira na vida de qualquer cidadão, não gerando direito à indenização pretendida.
(TJ-SP - APL: 10188234020158260564 SP 1018823-40.2015.8.26.0564, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 22/09/2016, 32ª Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 22/09/2016)Nunca é demais reafirmar que, o juiz, em face do dever de solucionar a lide, utilizará as provas para formar seu
convencimento, declarando o direito com a verdade encontrada (ainda que não seja a verdade real, que deve ser buscada). "No direito processual, provar
resume-se na realização de uma tarefa necessária e obrigatória, para constituir estado de convencimento no espírito do juiz, este na condição de órgão julgador,
a respeito de um fato alegado e sua efetiva ocorrência, tal como foi descrito. Prova, assim, é meio, é instrumento utilizado para a demonstração da realidade
material. De modo a criar, no espírito humano, convencimento de adequação" (Burgarelli, Aclibes. Tratado das provas cíveis. p. 53). E disso, o autor não se
desincumbiu totalmente.Desta feita, analisando o conjunto fático-probatório colacionado aos autos, e não tendo a autora demonstrado os fatos constitutivos do
seu direito, verifico que o pleito expresso na petição inicial deve ser julgado improcedente, não ensejando por consequência, qualquer indenização por danos
materiais e morais.3. DISPOSITIVOIsto posto, ante a ausência de provas, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os
pedidos constantes da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, ficando suspensa sua execução, em razão da assistência judiciária gratuita deferida, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC/2015.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 28 de agosto de 2019. HOLÍDICE
CANTANHEDE BARROS Juiz Auxiliar respondendo pela 3ª Vara Cível da Capital Resp: 120097

PROCESSO Nº 0006946-44.2014.8.10.0001 (77262014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO BV FINANCEIRA S.A - CRED. FINAN
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ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 8784A-MA ) e GILBERTO BORGES DA SILVA ( OAB 58647-PR ) e GUSTAVO RODRIGO
GÓES NICOLADELLI ( OAB 13860A-MA ) e RODRIGO FRASSETTO GÓES ( OAB 13872A-MA )

REU: DORLEAN CAMPOS SILVA
ADVOGADO: ALEXANDRE MAGNO LIMA ( OAB 5617-MA ) e TEREZINHA DE JESUS LIMA ( OAB 2851-MA )

PROCESSO Nº 6946-44.2014.8.10.0001 (7726/2014) - DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2014.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.AUTOR: BANCO B V FINANCEIRA S.
ARÉU: DORLEAN CAMPOS SILVASENTENÇAVistos etc.Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida por BANCO B V FINANCEIRA S. A em face
de DORLEAN CAMPOS SILVA, distribuída em 18/02/2014, sem que a citação tenha sido efetivada devido a não localização da parte executada.Compulsando os
autos, verifica-se que decorridos mais de 05 (cinco anos) anos do ajuizamento da ação, a parte requerida nunca integrou a demanda por desídia da parte autora.
Por conseguinte, apesar de intimado para providenciar a citação, ou requerer o que entender de direito, o patrono do autor manteve carga dos autos por tempo
superior ao permitido, sendo necessário ao juízo determinar a entrega dos autos sob pena de busca e apreensão dos autos.Em petição de fls. 91/94 requerente
informa que firmou acordo com o réu para adimplemento da dívida, porém deixou de apresentar a minuta do referido acordo para fins de homologação,
requerendo prazo para juntada do documento. Despacho de fls. 103, concedeu prazo para que o autor promovesse a juntada da minuta de acordo, entretanto, o
requerente quedou-se inerte conforme certidão de fls. 105, demonstrando desinteresse na continuidade do feito.Vieram-me os autos conclusos.
Decido.Analisando os autos, verifico que embora a parte autora informe que realizou acordo com o réu para adimplemento da dívida objeto da ação, deixou de
anexar a minuta do acordo, o que impossibilita a homologação da transação.Nesse sentido, foi oportunizado ao autor prazo para suprir a falta do documento,
sendo devidamente concedido o prazo para cumprimento da diligência, advertindo que, o decurso do prazo sem manifestação implicaria em extinção do
processo. Entretanto, decorreu o prazo sem que o autor juntasse a referida minuta, sem apresentar qualquer requerimento, indicando desinteresse no
prosseguimento do feito, obstando o andamento do processo nos termos do art. 485, III do CPC. É o caso dos autos, vez que caracterizada a desídia da
representante judicial do autor, tendo sido este intimado para impulsionar o feito, quedou-se inerte, sem a formulação de qualquer pretensão destinada a
viabilizar a retomada do curso processual, restando patenteado o abandono, legitimando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com lastro no artigo
485, inciso III e § 1°, do CPC/2015, notadamente porque, conquanto traduza simples instrumento destinado à efetivação do direito material, seu desate não pode
ficar à mercê da inércia da parte que invocou a tutela jurisdicional, incumbindo-lhe como protagonista da relação jurídico-processual, viabilizar o seguimento da
ação, sob pena de ser extinta por não se compactuar com sua destinação e natureza pública sua paralisia decorrente da desídia.Nesse sentido, temos o seguinte
julgado:Regularmente intimados o exequente e o seu patrono para dar andamento ao feito e quedando-se inertes, deixando de promover os atos e diligências
que lhes competia, resta caracterizado o abandono da causa que, por conseguinte, ensejará a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
inciso III, do Código de Processo Civil. Apelação conhecida e improvida" (Apelação Cível nº 119755-7/188 (200704962610), 1ª Câmara Cível do TJGO, Rel.
Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 17.06.2018, unânime).ISTO POSTO, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para que se produzam seus jurídicos efeitos.Custas finais pela parte autora.Transitada esta em julgado, proceda-
se a baixa na distribuição, ARQUIVANDO-SE.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 27 de agosto de 2019. Juiz HOLÍDICE CANTANHÊDE BARROS
Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível da Capital Resp: 192054

PROCESSO Nº 0032875-79.2014.8.10.0001 (355742014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MIRIAM SANTOS DA ENCARNAÇAO
ADVOGADO: LUIS FERNANDO DOMINICE CASTELO BRANCO ( OAB 2191-MA )

REU: CENTRAL NACIONAL UNIMED e UNIMED DE SAO LUIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED DO BRASIL
ADVOGADO: BRUNO BEZERRA DE SOUZA ( OAB 19352-PE ) e MARCIA APARECIDA MENDES MAFFRA ROCHA ( OAB 211945SP-SP ) e MAX DO
VALE COSTA ( OAB 6489-MA )

PROCESSO N.º 32875-79.2014.8.10.0001 (35574/2014) - DISTRIBUIÇÃO: 31/07/2014.AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER.AUTOR(A): MIRIAM SANTOS DA ENCARNAÇÃO.RÉUS: UNIMED SÃO LUÍS, UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.SENTENÇA1. RELATÓRIOVistos etc.Trata-se de AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MIRIAM SANTOS DA ENCARNAÇÃO em face da UNIMED SÃO LUÍS, UNIMED DO
BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, qualificadas nos
autos.A parte autora alega que contratou a prestação de serviços médico-hospitalares através da ré Unimed São Luís, em 11/07/2003, com abrangência em todo
Estado do Maranhão, tendo sempre efetuado o pagamento das mensalidades respectivas, cujo valor mensal era de R$ 524,26 (quinhentos e vinte e quatro reais
e vinte e seis centavos), inobstante a deficiência dos serviços oferecidos nos últimos anos pela primeira requerida, pois acreditava na continuidade da relação
contratual, face a divulgação da aquisição pela demandada de hospitais e clínicas nesta cidade.Segundo a requerente, as graves anormalidades administrativas
e econômico-financeiras da empresa requerida, ensejou a intervenção da ANS, em 26/09/2013, possibilitando aos usuários que realizassem a portabilidade
extraordinária para outro plano, no prazo de 60 (sessenta) dias.Prossegue a autora afirmando que, em dezembro de 2013, recebeu ofertas de diversas
operadoras, dentre elas, da CENTRAL NACIONAL UNIMED, entretanto, deixou de aderir a portabilidade sugerida, pois as opções que lhes foram apresentadas
deixavam a desejar, eis que não oferecia a mesma cobertura e os preços eram bastante elevados em comparação ao valor da mensalidade do contrato
original.Desse modo, afirmando a autora que ficou desamparada após 11 (onze) anos de contrato, vem requerer a procedência da ação, com a condenação
solidária das requeridas no pagamento do valor de R$ 9.082,24 (nove mil e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), a título de indenização por danos
materiais, decorrentes das despesas médicas que teve que arcar e dos pagamentos das mensalidades do plano de saúde em questão, relativos aos meses de
setembro, outubro e novembro, além de indenização por danos morais, a serem arbitrados judicialmente.Requer, ainda, sejam as demandadas solidariamente
responsáveis pelo prosseguimento da prestação de serviços à autora, com isenção de carência, mantendo a mesma abrangência geográfica e o mesmo valor
mensal anteriormente avençado.Com a inicial, vieram os documentos de fls. 19/40.Contestação da requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED (fls. 52/63), através
da qual suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que se consubstancia em pessoa jurídica completamente distinta da UNIMED SÃO
LUÍS, com quem a autora manteve contrato, e a impossibilidade jurídica do pedido, por não comercializar planos de saúde individuais nas mesmas condições do
plano do qual a requerente é beneficiária.No mérito, arguiu que descabe qualquer aplicação da responsabilidade solidária ou mesmo sucessória, uma vez que
tratam-se de pessoas jurídicas distintas, aduzindo ainda que não detém o registro na ANS do plano de saúde da qual a autora é beneficiária, inexistindo, dessa
forma, plano compatível com o anteriormente disponibilizado pela Unimed São Luís. Alegou ainda a ausência de culpa e nexo causal, uma vez que não é gestora
dos contratos da Unimed São Luís e somente se apresentou aos usuários da Unimed São Luís como uma opção para portabilidade, a qual poderia ser aceita,
dentre outras existentes, com a assinatura de um novo contrato, bem como a inexistência de dano moral e material, face à ausência de provas. Por fim, pugnou
pelo acolhimento das preliminares suscitadas, com a extinção do feito, ou a improcedência dos pedidos formulados nesta ação.A peça contestatória foi instruída
com os documentos de fls. 64/69.A requerida UNIMED DO BRASIL apresentou contestação (fls. 70/84), na qual alega, preliminarmente, a inépcia da inicial, por
não ter a autora formulado qualquer pedido contra a ora requerida, e a sua ilegitimidade passiva, por não ter firmado nenhum contrato com a autora. No mérito,
alega não possuir qualquer responsabilidade solidária em relação às outras entidades, que são totalmente independentes entre si por força de lei federal, e não
possui nenhum poder de ingerência sobre a portabilidade sugerida pela autora. Ao final, requer o acolhimento das preliminares suscitadas, com a extinção do
feito, ou a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.Juntou documentos de fls. 85/131.Certidão (fl. 249) informando o transcurso do prazo legal, sem
apresentação de contestação pela requerida UNIMED SÃO LUÍS.É o relatório. Decido.2. FUNDAMENTAÇÃOInicialmente, decreto a revelia da UNIMED SÃO
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LUÍS, deixando, contudo, de aplicar o efeito material consistente na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, tendo em vista o oferecimento de
defesa pelas requeridas CENTRAL NACIONAL UNIMED e UNIMED DO BRASIL (art. 345, I, do CPC).O art. 355, I do CPC/15 autoriza o julgamento antecipado
do processo, com a prolação de sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de produzir outras provas.É bem o caso dos autos, em que
todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia já se encontram presentes, de sorte que nada acrescentaria a produção de provas em audiência, o
que permite o julgamento do feito no estado em que se encontra.Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas, sob o argumento de que
nunca terem realizado qualquer contrato com a autora, tenho que não merece prosperar. Fundamenta-se.A essência do sistema Unimed são médicos reunidos
em cooperativas locais, que, por sua vez, se agrupam em federações de cooperativas, depois confederações de federações, de modo que se permite ao
associado de uma usufruir dos serviços de todas, no país inteiro, quando necessitar, no local onde necessitar.Decorre desse intercâmbio a cobertura em favor de
todos os conveniados que optem receber tratamento médico por meio da rede credenciada ou sistema de reembolso. Mesmo sendo pessoas jurídicas distintas e
autônomas, são interligadas, disponibilizando a rede credenciada aos usuários. Ora, se a Unimed se aproveita dessa grande estrutura unificada para captar
clientes, não pode, quando acionada a prestar o serviço ou responder por quebra contratual, alegar não ter a unidade que aparenta, devendo, pois, responder
pela confiança que despertou e transmitiu ao cliente no sentido de que ele será igualmente atendido em qualquer lugar do país.Assim, a UNIMED SÃO LUÍS, a
CENTRAL NACIONAL UNIMED e a UNIMED BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS compõe o mesmo grupo econômico, o
que avaliza a aplicação da Teoria da Aparência, diante da boa-fé da autora, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. De todo modo, cumpre
gizar que a cooperação ou intercâmbio entre as diversas cooperativas singulares que compõem o Sistema UNIMED deve obedecer aos limites contratuais do
plano adquirido pelo consumidor no que se refere à cobertura e rede credenciada.Acerca da preliminar de inépcia da inicial, também deve ser rejeitada, vez que
os pedidos da autora estão dirigidos as três requeridas, já que pediu a responsabilização solidária destas, o que não exclui a UNIMED DO BRASIL.Por
conseguinte, quanto a impossibilidade jurídica do pedido de manutenção do contrato nos moldes primitivamente pactuados, alegada pela ré CENTRAL
NACIONAL UNIMED, observo que as alegações defensivas tratam do próprio cerne da demanda, razão pela qual passo a apreciá-las conjuntamente ao
mérito.Ultrapassadas as questões preliminares, passo a analisar a questão de mérito.No mérito, trata-se de ação na qual a autora era beneficiária da plano de
saúde ofertado pela UNIMED SÃO LUÍS, a qual, em 19 de setembro de 2013, em razão das anormalidades econômico-financeiras, assistenciais e
administrativas graves, teve determinada a "portabilidade extraordinária" de seus beneficiários através da Resolução Operacional nº 1495 da Agência Nacional
de Saúde - ANS. A portabilidade extraordinária permite ao beneficiário a escolha, dentre as operadoras indicadas pela ANS, transferir o seu contrato para planos
compatíveis com o anterior e se refere a tão somente o aproveitamento das carências já cumpridas com a operadora de origem. Pretende a requerente obrigar a
CENTRAL NACIONAL UNIMED e UNIMED DO BRASIL a se responsabilizar pela sua inclusão em algum de seus planos com aproveitamento das carências,
manutenção de preços e abrangência territorial.Assim, o objeto da relação jurídica processual consiste em averiguar se a parte autora faz jus a indenização por
danos morais e materiais e a portabilidade ao plano de saúde operado pela CENTRAL NACIONAL UNIMED e UNIMED DO BRASIL nos mesmos padrões e
valores do plano contratado com a UNIMED SÃO LUÍS, empresa em liquidação decretada pela ANS.Em se tratando de assistência médico-hospitalar, não há
dúvidas acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à interpretação do contrato firmado, consoante entendimento sedimentado pelo STJ na
Súmula nº 469, com a seguinte redação: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".Ademais, no tocante às prestadoras de
assistência à saúde, o STJ já decidiu que estão obrigadas "ao cumprimento de uma boa-fé qualificada, ou seja, uma boa-fé que pressupõe os deveres de
informação, cooperação e cuidado com o consumidor/segurado" (REsp 418.572/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30.03.2009). Analisando-se
os autos, verifica-se que, diante da notória malversação de administração do plano de saúde UNIMED SÃO LUIS, a qual apresentou problemas administrativos e
financeiros, culminando na sua liquidação, a própria autora confessa na inicial ter lhe sido oportunizado o direito de realizar a portabilidade extraordinária para
planos congêneres.Assim, resta incontroverso nos autos que a requerente teve ciência da liquidação promovida pela ANS, sendo-lhe apresentadas outras
propostas para adesão a planos que lhes foram disponibilizados, sobre o qual alega que as opções diferiam em muito das condições antes contratadas, quando
era beneficiária, motivo pelo qual, deliberadamente, optou por não exercer o direito à portabilidade extraordinária ou especial. Ocorre que, em que pese o
reconhecimento da solidariedade entre as operadoras rés, não se vislumbra a responsabilidade da CENTRAL NACIONAL UNIMED e da UNIMED DO BRASIL
em manter os contratos da UNIMED SÃO LUÍS em condições idênticas. A uma, porque não é exigível que empresas, ainda que pertençam ao mesmo grupo
econômico, pratiquem valores e condições iguais para a prestação dos seus serviços. A duas, porquanto as determinações da Agência Nacional de Saúde não
obrigam a operadora de destino (cuja escolha, frise-se, cabe ao próprio beneficiário) a adequar seus produtos (planos) para recepcionar o beneficiário, mas tão
somente a aproveitar a carência já cumprida. E, finalmente, a três, porque a compatibilidade de planos não significa condições idênticas de preço e abrangência
territorial, considerando que o art. 2º, VI da Resolução nº 186/2009-ANS define como compatível como sendo "o tipo que permite ao beneficiário o exercício da
portabilidade para um outro tipo por preencher os requisitos de segmentação assistencial, tipo de contratação individual ou familiar, coletivo por adesão ou
coletivo empresarial e faixa de preço, nos termos desta Resolução".Portanto, segundo a Resolução Normativa nº 186, a portabilidade é a contratação de um
plano privado de assistência à saúde, individual, familiar ou coletivo por adesão, com registro de produto na ANS na mesma ou em outra operadora, em tipo
compatível, nas situações excepcionais de registro encerrado ou liquidação (capítulo II), na qual o beneficiário está dispensado do cumprimento de novos
períodos de carência ou cobertura parciais temporárias exigíveis e já cumpridos no plano de origem.E assim, preenchidos os requisitos, inclusive de ordem
temporal, a portabilidade assegura a isenção de carência e a escolha de plano na mesma faixa de preço ou inferior, não a equivalência das mensalidades e
prestação dos serviços.Note-se, então, que o instituto em comento, regulado pela ANS, não se confunde nem se assemelha a uma sucessão contratual, não
havendo como se impor a UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COPERATIVAS MÉDICAS, pessoa jurídica distinta, o ônus de assumir a
prestação dos serviços, tampouco impor às requeridas o ônus de arcar com os prejuízos de um novo contrato nem ao menos assumir a responsabilidade em dar
continuidade ao contrato de prestação de saúde adquirido pela autora mediante portabilidade ou mesmo ressarcir as prestações pagas à entidade liquidada. Tal
entendimento, a propósito, consta do seguinte julgado abaixo colacionado:APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE.
CARÊNCIA. COBERTURA. NEGATIVA. A portabilidade de carência de plano de saúde exige a continuidade da cobertura, ou seja, a nova contratação deve ser
simultânea à rescisão do plano anterior. Devem ser observados os prazos de carência do novo plano de saúde, se o beneficiário não comprova a portabilidade
dos prazos cumpridos em relação contratual anterior. (TJ-DF - APC: 20130111165510, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 10/06/2015, 6ª Turma
Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2015 . Pág.: 297)Desta feita, forçoso reconhecer que as operadoras CENTRAL NACIONAL UNIMED e
UNIMED DO BRASIL não possuem obrigação em incluir a requerente em um de seus planos em iguais condições do contrato que possuíam junto a UNIMED
SÃO LUÍS, mas tão somente de realizar nova contratação com aproveitamento da carência. No tocante a indenização por dano material pleiteada, pretende a
autora ser ressarcida dos valores das mensalidades pagas à UNIMED SÃO LUÍS, bem como das despesas médicas que alega ter desembolsado, após a
determinação da ANS para portabilidade extraordinária.Entretanto, também entendo que não assiste razão a autora.Isto porque, a mera decretação de
portabilidade extraordinária não importaria no rompimento automático do contrato entre a requerente e a UNIMED SÃO LUÍS.Some-se a isso o fato de que a
demandante quedou-se inerte em demonstrar que, mesmo adimplente com o plano, recebeu negativas de cobertura, hipótese que justificaria a indenização. Os
recibos acostados à inicial (fls. 30/31), não demonstram recusa do plano em cumprir com seu contrato.Nesse sentido, a ratio decidendi extraída do trecho do
Acórdão de nº 0234492017, de relatoria do Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, DJe 20/07/2017, do Tribunal de Justiça do Maranhão que apreciou demanda
assemelhada:Contudo, não há como prosperar tal alegativa, já que, como se sabe, as mensalidades do plano de saúde são pagas independentemente da
utilização dos serviços contratados pelo beneficiado, bastando que estejam à sua disposição.No presente caso, para caracterização do dano patrimonial, a parte
apelante deveria demonstrar não só o pagamento das faturas, mas, também, a negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, o que não
houve. Em realidade, a parte alegou em sua inicial de forma vaga, sem contudo, trazer elementos probatórios convincentes para tanto, sobretudo que os
prestadores de serviços lhe negaram assistência. (grifei).Quanto à indenização por dano moral, cabível seria a reparação em caso de recusa de atendimento da
seguradora de saúde. Porém, tal recusa há de ser indevida e injustificada, como nas hipóteses em que a cobertura é negada quando há prescrição médica para
um tratamento ou em circunstâncias de urgência ou emergência. No caso dos autos, a requerente não aponta ter sofrido constrangimento em alguma dessas
ocorrências mencionadas, pugnando pelo reconhecimento de dano moral praticamente in re ipsa, quando não é o caso, porquanto em situações que tais o
prejuízo tem de ser concretamente demonstrado, nos termos declinados, e não sendo simplesmente presumido pelo encerramento de fato das atividades. 3.
DISPOSITIVOIsto posto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua execução, em razão de ser a
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autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas
as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 28 de agosto de 2019. HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS Juiz Auxiliar respondendo
pela 3ª Vara Cível da Capital Resp: 120097

PROCESSO Nº 0042840-81.2014.8.10.0001 (459542014)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | EXIBIÇÃO

REQUERENTE: MARCELO GONCALVES RIOS
ADVOGADO: RAFAEL BRUNO DA SILVA PINHEIRO CORREA ( OAB 10912-MA ) e RAFAEL BRUNO PESSOA DE OLIVEIRA ( OAB 9833-MA )

REQUERIDO: BANCO FIAT S. A.

PROCESSO Nº 42840-81.2014.8.10.0001 (45954/2014).MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.AUTOR(A): MARCELO GONÇALVES
RIOS.RÉU: BANCO FIAT.AÇÃO PRINCIPAL (PROCESSO Nº 46811-74.2014.8.10.0001).SENTENÇATrata-se de MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS ajuizada por MARCELO GONÇALVES RIOS em face do BANCO FIAT.Foi proferida sentença na AÇÃO PRINCIPAL (PROCESSO Nº
46811-74.2014.8.10.0001), a qual foi julgada extinta, em razão do abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015. Desta forma,
conclui-se que a presente medida cautelar sucumbe em seu interesse-necessidade.Isto posto, considerando a sua carência superveniente, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas e honorários.São Luís/MA, 29 de agosto de 2019. HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS Juiz Auxiliar
respondendo pela 3ª Vara Cível da Capital Resp: 120097

PROCESSO Nº 0046811-74.2014.8.10.0001 (500852014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARCELO GONCALVES RIOS
ADVOGADO: RAFAEL BRUNO DA SILVA PINHEIRO CORREA ( OAB 10912-MA ) e RAFAEL BRUNO PESSOA DE OLIVEIRA ( OAB 9833-MA )

REU: BANCO FIAT S.A
ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA ( OAB 14660A-MA ) e ARIANA RIBEIRO SOUSA ( OAB 10540-MA )

PROCESSO Nº 46811-74.2014.8.10.0001 (50085/2014) - DISTRIBUIÇÃO: 09/10/2014.AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS
MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA.AUTOR(A): MARCELO GONÇALVES RIOS.RÉ(U): BANCO FIAT S/A.SENTENÇAVistos etc.Trata-se de AÇÃO DE
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA promovida por MARCELO GONÇALVES RIOS, em face do
BANCO FIAT S/A, qualificados nos autos.Intimado o autor, pessoalmente e através de advogado(a), para se manifestar nos autos, permaneceu inerte, sem
formular qualquer pretensão a fim de impulsionar o feito até a presente data, de acordo com a certidão de fl. 116.Intimada a parte requerida para se manifestar
(fls. 117/118), nos termos do art. 485, §6º do CPC/2015, a mesma não se manifestou, consoante certidão de fl. 119.Vieram-me os autos
conclusos.DECIDO.Dispõe o art. 485 do CPC/2015: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito: (...)III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.É o caso dos autos, estando caracterizada a desídia da parte autora, tendo sido intimada pessoalmente e
através de seu advogado para impulsionar o feito, quedou-se inerte, sem a formulação de qualquer pretensão destinada a viabilizar a retomada do curso
processual, restando patenteado o abandono, legitimando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso III e § 1°, do
CPC/2015, notadamente porque, conquanto traduza simples instrumento destinado à efetivação do direito material, seu desate não pode ficar à mercê da inércia
da parte que invocou a tutela jurisdicional, incumbindo-lhe como protagonista da relação jurídico-processual, viabilizar o seguimento da ação, sob pena de ser
extinta por não se compactuar com sua destinação e natureza pública sua paralisia decorrente da desídia.Nesse sentido, temos o seguinte julgado:Regularmente
intimados o exequente e o seu patrono para dar andamento ao feito e quedando-se inertes, deixando de promover os atos e diligências que lhes competia, resta
caracterizado o abandono da causa que, por conseguinte, ensejará a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso III, do Código de
Processo Civil. Apelação conhecida e improvida" (Apelação Cível nº 119755-7/188 (200704962610), 1ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Doraci Lamar Rosa da Silva
Andrade, j. 17.06.2008, unânime, DJ 17.07.2008).ISTO POSTO, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para que se produzam seus jurídicos efeitos.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os
quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa sua execução, em razão de ser este beneficiário da assistência judiciária gratuita, com a
ressalva do art. 98, §3º, do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 29 de agosto de 2019. HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS Juiz Auxiliar
respondendo pela 3ª Vara Cível da Capital Resp: 120097

PROCESSO Nº 0050093-23.2014.8.10.0001 (534862014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUTOR: JOSE LUCIO CAMPOS REIS
ADVOGADO: LUCIANA BRAGA REIS ( OAB 8907-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI ( OAB 9698A-MA ) e SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS ( OAB 14009A-MA )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIO3ª VARA CÍVELPROCESSO Nº 50093-23.2014.8.10.0001AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIALREQUERENTE: JOSÉ LÚCIO CAMPOS REISREQUERIDO(A): BANCO DO BRASIL S/ASENTENÇATrata-se de ação de execução proposta por
Banco Bradesco S/A em face de Denis Monteiro do Nascimento, ambos já qualificados nos autos.Em petição de fls. 123, as partes informam que compuseram
acordo para pôr fim à presente demanda, por meio do qual a parte requerida comprometeu-se a pagar à requerente da forma como indicado na cláusula segunda
do referido acordo, outorgando-se as partes, reciprocamente, quitação quanto ao objeto da lide.Pugnaram pela homologação do acordo, a fim de que seja
decretada a extinção do processo com resolução de mérito em face da segunda requerida.Assim, tendo em vista a ocorrência de transação entre as partes,
entendo ser o caso de extinção do feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, III, "b").Isto posto, reputando válidas as cláusulas avençadas e sendo as partes
plenamente capazes, homologo o acordo celebrado, nos termos expostos no instrumento juntado aos autos, para extinguir a presente ação de execução nos
termos do art. 487, inc. III, "b" do CPC.Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que estes também foram objeto de
transação.Custas judiciais na forma do art. 90, §2º, do CPC.Por fim, tendo as partes renunciado ao direito de recorrer, certifique-se o trânsito, e em seguida,
ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís (MA), 22 de agosto de 2019.Juiz Holídice Cantanhede
BarrosAuxiliar de Entrância Final,respondendo pela 3ª Vara Cível de São Luís/MA Resp: 192054
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Quarta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0003430-84.2012.8.10.0001 (35342012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: UNICEUMA - CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )

REU: ZAQUEU SOARES BARROS
ADVOGADO: DIEGO FERREIRA DE OLIVEIRA ( OAB -MA )

Face a penhora on line parcialmente frutífera, intime-se a parte executada para, querendo, impugnar o bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art.
854, §3º, do CPC 2015. , às fls. 119. Caso o referido não tenha advogado constituído.Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se
requerendo o que achar devido.São Luis, 29 de agosto de 2019Katia Rossanna Andrade Lucena GomesSecretária Judicial da 4ª Vara CívelMatrícula 124560
Resp: 124560

PROCESSO Nº 0010612-58.2011.8.10.0001 (104262011)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS ( OAB 14009A-MA )

EXECUTADO: JOAO ANDRE BALUZ CAMINHA e JOAO VICTOR BALUZ FURTADO e NILCE CARDOSO BALUZ e RITA DE CASSIA VERAS BALUZ e
TURISMO JOAO BALUZ LTDA

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre resultado das pesquisas realizadas nos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e
INFOJUD (fls. 159/220). São Luís (MA), 30 de agosto de 2019. Gisele Soraia Moraes RibeiroServidora da 4ª Vara CívelMatrícula 174375 Resp: 174375

PROCESSO Nº 0022948-07.2005.8.10.0001 (229482005)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

REQUERENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO MARANHAO - CEUMA
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )

REQUERIDO: WELLINGTON SOUSA CASTRO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre resultado das pesquisas realizadas no Sistema RENAJUD (fls. 138/141). São Luís
(MA), 30 de agosto de 2019. Gisele Soraia Moraes RibeiroServidora da 4ª Vara CívelMatrícula 174375 Resp: 174375

PROCESSO Nº 0024377-67.2009.8.10.0001 (243772009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: CEUMA.
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )

REU: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO DINIZ

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, para fins de cumprimento do despacho de fls.
111/112. São Luís (Ma), 30 de agosto de 2019 Gisele Soraia Moraes RibeiroServidora da 4ª Vara CívelMatrícula 174375 Resp: 174375

PROCESSO Nº 0025994-57.2012.8.10.0001 (278142012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 8784A-MA )

REU: CONCIVALDE REGIA BEZERRA PAIVA

Abro vista ao autor/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre certidão negativa do(a) oficial(a) de justiça (fls. 113). São Luis, 30 de agosto
de 2019Katia Rossanna Andrade Lucena GomesSecretária Judicial da 4ª Vara CívelMatrícula 124560 Resp: 124560

PROCESSO Nº 0026561-83.2015.8.10.0001 (284772015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA
ADVOGADO: EDEMILSON KOJI MOTODA ( OAB 231747-SP )

REU: SERGIO AUGUSTO BEZERRA DOS SANTOS
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Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre resultado das pesquisas realizadas nos Sistemas INFOJUD, RENAJUD e
BACENJUD (fls. 75/81). São Luís (MA), 30 de agosto de 2019. Gisele Soraia Moraes RibeiroServidora da 4ª Vara CívelMatrícula 174375 Resp: 174375

PROCESSO Nº 0039576-56.2014.8.10.0001 (425692014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 8784A-MA )

REU: ANTONIO MARCOS JANSEN DE LEMOS
ADVOGADO: ANTÔNIO HAROLDO GUERRA LÔBO ( OAB 15166-CE )

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre resultado das pesquisas realizadas nos Sistemas RENAJUD e BACENJUD (fls.
116/121). São Luís (MA), 30 de agosto de 2019. Gisele Soraia Moraes RibeiroServidora da 4ª Vara CívelMatrícula 174375 Resp: 174375

PROCESSO Nº 0041624-51.2015.8.10.0001 (444162015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSÉ MARIA CORDEIRO
ADVOGADO: FRANCISCO CARVALHO DE OLIVEIRA ( OAB 6927-MA )

REU: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: CARLA DA PRATO CAMPOS ( OAB 156844-SP ) e CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA ( OAB 327026-SP )

Face a interposição da apelação de fls. 127/141, intime-se a parte autora/apelada, através de seu advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1º do CPC/2015 .São Luis (MA), 30 de agosto de 2019Katia Rossanna Andrade Lucena GomesSecretária Judicial da 4ª
Vara CívelMatrícula 124560 Resp: 105445

PROCESSO Nº 0050577-04.2015.8.10.0001 (541062015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: FACULDADE SANTA TEREZINHA - CEST
ADVOGADO: JOANA DAMASCENO PINTO LIMA ( OAB 3815-MA ) e MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA MELO ROLIM ( OAB 3999-MA )

REU: KLICIANE DE JESUS DINIZ SANTOS

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre resultado das pesquisas realizadas nos Sistemas INFOJUD, RENAJUD e
BACENJUD (fls. 81/86). São Luís (MA), 30 de agosto de 2019. Gisele Soraia Moraes RibeiroServidora da 4ª Vara CívelMatrícula 174375 Resp: 174375

PROCESSO Nº 0058642-22.2014.8.10.0001 (625432014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: FABIANA COSTA DA CUNHA ( OAB 11223-MA ) e GLAUCIO SANTOS COSTA ( OAB 7837-MA ) e LARISSA ARAUJO DE OLIVEIRA COSTA
( OAB 11688-MA )

REU: FRANCISCA LEILA DE OLIVEIRA SOUSA

Abro vista ao autor/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre Carta Precatória devolvida da 1 ª Vara Cível da Comarca de Bacabal/MA (fls.
44/46). São Luís (MA), 30 de agosto de 2019Katia Rossanna Andrade Lucena GomesSecretária Judicial da 4ª Vara CívelMatrícula 124560 Resp: 124560

PROCESSO: 62116-06.2011.8.10.0001 (628072011)
CLASSE CNJ: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO SAFRA S/A
ADVOGADO: Antônio Roque Albuquerque Júnior
REQUERIDO: CEPEL CELULOSE E PAPEIS LTDA
ADVOGADO: Antonio Jose Garcia Pinheiro

ATO ORDINATÓRIO:
Intime-se a advogada DRA. PRISCYLA NAYARA MOREIRA JANSEN, OAB/MA 19393 para, no prazo de 3 (tres) dias, devolver os
autos a esta Secretaria Judicial. (art. 234 § 2º do NCPC)

Desconsiderar este ato, caso os autos já tenham sido devolvidos antes de sua publicação no Diário Eletrônico da Justiça.

São Luís (MA), 2 de setembro de 2019

Katia Rossanna Andrade Lucena Gomes
Secretária Judicial da 4ª Vara Cível
Matrícula 124560
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PROCESSO Nº 0002838-06.2013.8.10.0001 (32732013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: MARANHAO INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO: ADRIANO ROCHA CAVALCANTI ( OAB 8097-MA ) e MAXWELL RODRIGUES FREIRE ( OAB 8080-MA )

REU: GENIVAL GOMES NASCIMENTO e JONATHAN LOBÃO DE MESQUITA e OUTROS

Renove-se o ofício de fls. 115, conforme requerido às fls. 128.Tão logo seja disponibilizado o reforço policial, expeça-se o mandado nos termos da petição de fls.
123/128.Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 28 de agosto de 2019.José Afonso Bezerra de Lima Juiz de Direito da 4ª Vara Cível. Resp: 158352

PROCESSO Nº 0016233-94.2015.8.10.0001 (174462015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: LUZINETE LOPES CARDOSO
ADVOGADO: GEMERSON MARTINS FURTADO ( OAB 12953-MA )

REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

Tendo em vista que a parte autora já atingiu a maioridade, determino a sua intimação pessoal para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a sua representação
processual, qualificando-se e juntando aos autos instrumento de procuração outorgando poderes ao advogado para lhe representar neste feito.Publique-se e
cumpra-se.São Luís (MA), 27 de agosto de 2019.José Afonso Bezerra de Lima Juiz de Direito da 4ª Vara Cível Resp: 158352

PROCESSO Nº 0025008-98.2015.8.10.0001 (268112015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: DENIGLESIA SAMPAIO MARTINS
ADVOGADO: URUBATAN DE DEUS ALMEIDA LIMA ( OAB 9842-MA )

REU: NS2.COM INTERNET S.A. - NETSHOES
ADVOGADO: RICARDO EJZENBAUM ( OAB 206365-SP )

Com fundamento nos artigos 6º e 10º do Código de Processo Civil, determino que as partes sejam intimadas para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem de
forma clara e objetiva, as questões controvertidas de fato e de direito, bem como as que entendam pertinentes ao julgamento da lide.Em igual prazo, faculto as
partes indicarem, de forma clara e objetiva, as provas que ainda pretendem produzir, justificando a sua relevância e pertinência.Ficam as partes advertidas que o
silêncio será interpretado como anuência ao julgamento antecipado da lide, e que o protesto genérico por produção de provas será indeferido de pronto e
importará no julgamento da lide no estado em que se encontra.Publique-se.São Luís (MA), 26 de agosto de 2019José Afonso Bezerra de LimaJuiz de Direito da
4ª Vara Cível Resp: 158352

PROCESSO Nº 0027085-27.2008.8.10.0001 (270852008)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA
ADVOGADO: ALBA MARIA DE SOUZA LIMA RIBEIRO ( OAB 7306-MA ) e FERNANDO RODRIGUES DE ASSIS ( OAB 5156-MA ) e SILAS DE ARAUJO
LIMA ( OAB 1738-TO )

REU: LUIS PEREIRA LIMA e M L M LIMA COMERCIO-ME e MARIA LENI MORAIS LIMA

Face o comprovante de pagamento de fls. 215, proceda com a pesquisa deferida à fls. 208.Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 26 de agosto de 2019.José Afonso
Bezerra de Lima Juiz de Direito da 4ª Vara Cível. Resp: 158352

PROCESSO Nº 0032428-57.2015.8.10.0001 (346542015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ANTONIO RIBEIRO HORTEGAL
ADVOGADO: BRUNO RAPHAEL DE CARVALHO BARROSO ( OAB 9515-MA )

REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

Verifico que a parte requerida, em petição de fls. 94/97, pugnou pela expedição de ofício ao Instituto Médico Legal (IML) com vistas a averiguar a autenticidade
do laudo de fls. 31.Defiro o pedido da parte ré. Expeça-se o ofício ao IML, conforme requerido.Publique-se. Cumpra-se.São Luís (MA), 27 de agosto de
2019.José Afonso Bezerra de Lima Juiz de Direito da 4ª Vara Cível Resp: 158352

PROCESSO Nº 0045792-33.2014.8.10.0001 (490152014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: LUCIANO DE ANDRADE SOARES
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ADVOGADO: JANICE JACQUES POSSAPP ( OAB 11632-MA )

REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA )

Faço vistas dos autos a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre petição de fls. 162/164.Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 28 de
agosto de 2019.José Afonso Bezerra de Lima Juiz de Direito da 4ª Vara Cível. Resp: 158352

PROCESSO Nº 0053910-95.2014.8.10.0001 (574872014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSE CARLOS SILVA VELOSO
ADVOGADO: FREDERICO CARNEIRO FONTELES ( OAB 7659-MA ) e HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES ( OAB 7675-MA )

REU: BBRASIL ORGANIZAÇAO E METODOS LTDA e EMBRASYSTEM - BBOM

Tendo em vista a citação por edital da parte requerida, nos termos do art. 257 IV, do CPC, intime-se pessoalmente o Defensor Público que atua perante esta
Vara com vistas a funcionar como curador especial do referido demandado, apresentando a competente defesa, no prazo de lei.Publique-se. Cumpra-seSão
Luís, 28 de agosto de 2019.José Afonso Bezerra de Lima Juiz de Direito da 4ª Vara Cível Resp: 158352

PROCESSO Nº 0016837-60.2012.8.10.0001 (179082012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - BANCO SANTANDER
ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248-MA )

REU: PAULO MENDES DE MOURA
ADVOGADO: DARIO ANDRE CUTRIM CASTRO ( OAB DEFENSORPUBLICO-MA )

Vistos etc.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO propostos por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A nos autos da Ação de
Execução, alegando omissão na sentença de fls. 6163.Alega o embargante, em síntese, que ao proferir a respeitável sentença, este juízo fora omisso acerca da
fixação dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, que em tudo fora diligente ao se manifestar na presente demandada, bem como fora silente em
relação a condenação da parte demandada ao pagamento de tais honorários e das custas processuais, visto que o Código de Processo Civil preleciona no art.
82, § 2º, que a sentença condenará o vencido ao pagamento das despesas que o vencedor antecipou.Intimando o embargado, quedou-se inerte, conforme
certidão de fl. 70. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre asseverar que os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de
eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir
evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em
regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua natureza,
salvo em situações excepcionais. Nesse caso, razão assiste ao embargante, senão vejamos:O pedido foi no sentido de que seja sanado o vício de omissão
indicado, integralizando a sentença embargada a condenação do requerido em honorários advocatícios e custas processuais. De fato, melhor examinando,
verifico que alguns dos aspectos referentes ao feito, em relação a apreciação de alguns pedidos formulado pelo autor devem ser melhor analisado, a par dos
dados e argumentos que expõe.Verificada a omissão apontada, CONHEÇO DOS EMBARGOS E DOU-LHE PROVIMENTO para, tão somente condenar a parte
ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, mantendo a sentença nos demais termos.P.R.I.
São Luis, 28 de agosto de 2019José Afonso Bezerra de Lima Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível. Resp: 158352

Sexta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0006516-63.2012.8.10.0001 (68452012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: CEUMA - ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS ( OAB 10221-MA ) e MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )

REU: HAROLDO POSSAS DE SOUZA NETO

ATO ORDINATÓRIOCertifico que o requerido apresentou contestação, por defensor, tempestivamente, razão pela qual, de ordem, com fundamentação legal: §
4º do Art. 203 do CPC c/c o Provimento nº 22/2018 - COGER/Maranhão expeça-se intimação para a parte autora apresentar réplica à contestação, no prazo de
15 (quinze) dias. São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198

PROCESSO Nº 0009570-32.2015.8.10.0001 (103572015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 128341-SP )

REU: VINICIUS CAMPOS CARREIRO

ATO ORDINATÓRIO Certifico que foi realizada s pesquiss no sistema renajud, conforme telas juntadas a seguir, razão pela qual de ordem e com fundamentação
legal: § 4º do Art. 203 do CPC c/c o Provimento nº 22/2018 - COGER/Maranhão, intime-se a parte autora para conhecer do seu resultado e no prazo de até cinco
dias úteis promover a citação pessoal ou fictamente, se couber, ou ainda informar endereço distinto se o houver obtido por meios próprios, sob pena de
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conclusão dos autos para extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do processo. Certifico, outrossim, que foi inserida restrição
de circulação no veículo indicado.São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198

PROCESSO Nº 0012887-82.2008.8.10.0001 (128872008)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

REQUERENTE: BANCO TRIANGULO S/A
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )

REQUERIDO: A W SOARES DA SILVA e ALEXSANDRA WALQUIRIA SOARES DA SILVA e JOAO GILBERTO GOMES DA SILVA
ADVOGADO: SHEILA BRITTO DOS SANTOS ( OAB 5790-MA )

ATO ORDINATÓRIO Certifico que a parte requerida, por defensor, opôs embargos monitórios, razão pela qual, de ordem, com fundamentação legal: § 4º do Art.
203 do CPC c/c o provimento nº 22/2018 da COGER/MA, expeça-se intimação para a parte autora se manifestar sobre os referidos embargos, no prazo de
quinze dias. São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198

PROCESSO Nº 0028724-36.2015.8.10.0001 (307772015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: BANCO CRUZEIRO DO SUL
ADVOGADO: BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR ( OAB 131896-SP ) e CLEMES MOTA LIMA FILHO ( OAB 9144-MA ) e SERGIO GONINI BENICIO (
OAB 19223A-MA )

REU: MILITAO CORREA

ATO ORDINATÓRIO Certifico que a parte requerida, por defensor, opôs embargos monitórios, razão pela qual, de ordem, com fundamentação legal: § 4º do Art.
203 do CPC c/c o provimento nº 22/2018 da COGER/MA, expeça-se intimação para a parte autora se manifestar sobre os referidos embargos, no prazo de
quinze dias. São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.Renata Mônica Rodrigues da SilvaSecretária Judicial da 6ª Vara Cível Resp: 100198

PROCESSO Nº 0045951-39.2015.8.10.0001 (489762015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: LUYALAN RODRIGUES FIGUEIREDO
ADVOGADO: FRANCISCO CARLOS FERREIRA ( OAB 4134-MA )

REU: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO: MAX AGUIAR JARDIM ( OAB 10812-PA ) e THIAGO COLLARES PALMEIRA ( OAB 11730-PA )

Vistos, etc.Com efeito, no despacho exarado às fls. 376 foi determinado que a requerida juntasse nos autos a apólice original a fim de que a perícia pudesse
realizar o exame grafotécnico, ficando expressamente advertida de que a sua inércia inviabilizaria a prova técnica e, portanto, seria dispensada, com fulcro no
art. 464, § 1º, III do CPC.Tal comando está em consonância com a jurisprudência ao interpretar o referido dispositivo, consoante se vê:APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS NECESSÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL QUE NÃO FORAM
APRESENTADOS AO PERITO, QUANDO SOLICITADOS. ÔNUS QUE DEVE SER IMPOSTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Questões suscitadas no recurso
que dependiam da realizada de prova pericial. Cinge-se a questão em saber a quem incumbe a apresentação dos documentos solicitados pelo perito, para a
realização da prova pericial contábil necessária ao deslinde da questão. A obrigação deve ser imposta ao Réu, haja vista ser notória, para os casos de revisão de
cláusulas contratuais, a necessidade de juntada do extrato bancário e planilha discriminada dos cálculos, apontando o valor principal, juros, correção e demais
taxas cobradas, além de outros documentos específicos que o próprio expert poderá solicitar, se entender necessário, como autorizado pelo artigo 429 do Código
de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 473, § 3º, do CPC vigente. Deve-se ressaltar, por oportuno, que para o caso de inércia da instituição
financeira em apresentar os documentos solicitados, nos próprios autos, é aplicável a presunção de veracidade dos fatos que se pretende demonstrar com a
realização da perícia, com fundamento no artigo 359 do Diploma Processual citado (CPC/2015, artigo 400). Parte Ré que não conseguiu demonstrar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Autora. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ - APL: 00289380620108190210 RIO DE
JANEIRO LEOPOLDINA REGIONAL 2 VARA CÍVEL, Relator: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 14/09/2016, DÉCIMA PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2016).APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. REPARAÇÃO DE DANOS FUNDAMENTADA EM
ALEGAÇÃO DE GESTÃO TEMERÁRIA DE SÍNDICO. FATO CONTROVERTIDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DIRECIONADA À
PARTE AUTORA PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. DESATENDIMENTO. INVIABILIZAÇÃO DA
PROVA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Se, intimada para juntar os documentos solicitados pelo expert, a parte autora peticiona nos autos apenas
para esclarecer que não ostenta condições de pagar pela prova técnica, mas não atende a determinação judicial, a conclusão do feito para sentença, eis que
inviabilizada a perícia, não enseja cerceamento de defesa. 2. Sendo imprescindível a realização da perícia para aferição da existência do fato constitutivo do
direito alegado, a inviabilização da prova técnica pela parte autora há que culminar no julgamento de improcedência do pedido. De fato, a não observância do
ônus imposto no art. 373, inciso I, do CPC, enseja tal consequência. 3. Apelação não provida. (TJDF 20110111337122 DF 0036176-23.2011.8.07.0001, Relator:
ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 31/10/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/11/2018 . Pág.: 325/330).CIVIL E
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DENTISTA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E DE RESULTADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DOCUMENTOS EM PODER DA AUTORA. AUSÊNCIA DE
JUNTADA AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE ADEQUAÇÃO E REGULARIDADE NO DIAGNÓSTICO E NO TRATAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação
interposta contra a sentença prolatada nos autos da ação de reparação por danos morais, materiais e estéticos, que julgou improcedente o pleito autoral por
ausência de apresentação de radiografias dentárias necessárias à análise da conduta do dentista através de perícia documental. 2. A relação jurídica
estabelecida entre as partes é regida pelo direito consumerista, porquanto a apelante enquadra-se no conceito de consumidora e os apelados, de fornecedores
da prestação de serviços (art. 14, caput e § 5º do CDC). 3. A responsabilidade civil pode ser subjetiva ou objetiva; difere-as o fundamento. 3.1. Na subjetiva, os
fundamentos são a culpa (imprudência, negligência ou imperícia) e o dolo. 3.2. Na objetiva, os fundamentos são a lei e o risco da atividade. 4. A maioria da
doutrina e da jurisprudência entende que a obrigação em odontologia é de resultado, isto é, o cirurgião-dentista se compromete com o resultado combinado com
o paciente. 4.1. Caso não consiga este feito, deve responder pelos danos causados ao paciente. 4.2. Assim, quando o resultado pactuado entre o profissional e o
paciente não é alcançado, o profissional é quem deve provar que não agiu com culpa. 4.3. No caso, as radiografias realizadas no dente de nº 14 da apelante,
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necessárias à perícia para identificar se o diagnóstico dado e o tratamento aplicado foram corretos ou não, não foram juntadas ao processo, apesar de terem sido
entregues a ela pelo segundo apelado (em 12/09/12), conforme prontuário odontológico anexado aos autos. 5. Diante da ausência das radiografias entregues
pelo segundo apelado à apelante mostrou-se inviável a realização de exame pericial imprescindível ao deslinde da causa, tendo em vista que os erros de
diagnóstico e procedimento por ela imputados não teriam a possibilidade de serem constatados. 5.1. Dessa maneira, os demais laudos e exames trazidos aos
autos constituem-se em prova indireta, não apta a comprovar o alegado pela apelante, pois as radiografias eram necessárias ao exame pericial. 6. Por isso,
apesar de ser ônus do segundo apelado a prova de regularidade do procedimento por ele realizado, havendo a conveniência de apresentação de exame
entregue à apelante e não sendo ele apresentado (art. 359 do CPC) são presumidos como verdadeiros os fatos que se deseja provar através de documento não
apresentado. 6.1. A presunção se dá sobre as conclusões que poderiam advir da prova pericial não executada. 6.2. Não havendo tal prova, apta a demonstrar a
suposta culpa do profissional, deve-se presumir que tanto o diagnóstico como o tratamento foram corretos. 7. Apelação improvida. (TJDF 20120610154232
0014992-59.2012.8.07.0006, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 10/05/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2017
. Pág.: 395/439).Assim, revogo a determinação da realização da prova pericial e, por conseguinte, declaro encerrada a instrução probatória e consigno o prazo
de 15 dias às partes para apresentação de alegações finais.Cientifique-se a perita de que a prova técnica restou inviabilizada pela ausência da juntada de
documento essencial que se encontrava em poder da requerida.Cumpra-se.São Luís, 30 de Agosto de 2019. Gervásio Protásio dos Santos Júnior Juiz de Direito
Titular da 6ª Vara Cível Resp: 103432

PROCESSO Nº 0052084-97.2015.8.10.0001 (557642015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: CLAYTON MÖLLER ( OAB 21483-RS ) e RAILSY CRISTINA ASSUNÇÃO PINTO ( OAB 13025-MA )

REU: M P DE ARAUJO NETO EIRELI ME

DESPACHOVistos etc.Consta dos autos que o veículo não foi apreendido no último endereço indicado, conforme certidão de fls. 68.Firme-se que não encontrado
o bem alienado fiduciariamente, ou não se achando ele na posse do devedor, pode o credor optar por: 1) requerer a conversão do pedido de busca e apreensão,
nos mesmos autos, em ação de executiva (art. 4º); ou 2) promover diligências próprias no sentido de localizar o bem, a fim de que a liminar seja executada e a
ação de busca e apreensão prossiga.O rito regulado pelo Decreto-Lei 911/69 é caracterizado pela sumariedade dos atos processuais, de modo que a citação do
devedor sem o cumprimento da decisão liminar é incompatível com o mesmo. Assim, fundado nas alternativas que a legislação específica das ações de busca e
apreensão dispõe ao credor, adianta-se que não cabe a citação por edital enquanto não apreendido o bem, a configurar inversão do rito especial.Conclui-se que
enquanto não for apreendido o bem, não há sentido em prosseguir com a ação de busca e apreensão, com a realização da citação do réu, pois este nada poderá
fazer; ainda que apresente sua defesa antes da entrega do bem gravado, sua apreciação ficará suspensa e condicionada ao cumprimento da liminar.Confirma
essa interpretação a literalidade da norma do art. 4º, alterada pela Lei 13.043/2014, que prevê a possibilidade de conversão do pedido de busca e apreensão em
ação executiva, a requerimento do credor, na hipótese do bem não ser encontrado ou não se achar na posse do devedor, in verbis:Art. 4o Se o bem alienado
fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca
e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.O não
atendimento aos trâmites procedimentais não permitem o desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, esvaziando-o de
instrumentalidade, desaguando na extinção sem resolução do mérito.Desse modo, considerando o tempo de tramitação do processo, INTIME-SE o autor para
manifestar-se nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/1969, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, ou apresentar endereço para cumprimento
da liminar, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.Intime-se.São
Luís (MA), 29 de agosto de 2019.Gervásio Protásio dos Santos JúniorJuiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 103432

PROCESSO Nº 0012262-04.2015.8.10.0001 (132322015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: T D G - TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA SA
ADVOGADO: ANDERSON SILVA DE SOUSA ( OAB 7140-MA ) e CHARBEL CARLONI SALZEDAS ( OAB 213865-SP ) e MURILO DE OLIVEIRA FILHO (
OAB 284261-SP ) e SYLVIO CLEMENTE CARLONI ( OAB 228252-SP )

REU: AMBEV S.A.
ADVOGADO: BRUNO ARAUJO DUAILIBE PINHEIRO ( OAB 6026-MA ) e BRUNO SAULNIER DE PIERRELEVÉE VILAÇA ( OAB 11502-MA ) e EDUARDO
JOSÉ LEAL MOREIRA ( OAB 5109-MA ) e GABRIEL PINHEIRO CORRÊA COSTA ( OAB 9805-MA ) e KLEBER MOREIRA ( OAB 296-MA ) e LEANDRO DE
ABREU CALDAS ( OAB 7365-MA ) e LEONARDO GOMES DE FRANÇA ( OAB 7121-MA ) e MILTON CLOUDES RODRIGUES DA SILVA ( OAB 9006-MA ) e
ROMULO FROTA DE ARAUJO ( OAB 12574-MA ) e TARCISIO ALMEIDA ARAUJO ( OAB 9516-MA )

Vistos, etc.Considerando a conduta da requerida que revela má-fé processual ao deixar de aportar os valores que lhe cabe em relação aos honorários do perito,
determino a intimação da parte autora para que se manifeste, no prazo de quinze dias, facultando-lhe depositar o valor restante a fim de permitir o
prosseguimento regular do feito.Cumpra-se.São Luís, 30 de Agosto de 2019. Gervásio Protásio dos Santos Júnior Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp:
103432

PROCESSO Nº 0012597-57.2014.8.10.0001 (137682014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADO: MAURÍLIO GONÇALVES PINTO FILHO ( OAB 345101-SP ) e MIGUEL DELLA GUARDIA CONTI ( OAB 326952-SP )

REU: D N TORRES & CIA LTDA ME

DESPACHOVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data a parte requerida, não foi citada, conforme AR'S de fls. 380/382.A citação é ato
essencial ao processamento do litígio com a estabilização da relação processual, de modo que é inócuo manter o processo por longo tempo sem que o
exequente promova esse ato.A ausência da citação por ineficiência do credor em promovê-la compromete pressuposto processual de desenvolvimento, vindo a
acarretar a extinção do processo (art. 485, IV, do CPC/2015).Desse modo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a parte autora promover a citação do
requerido no prazo estabelecido, pessoal ou fictamente, sob pena de extinção do processo, conforme firmado neste despacho. Intime-se.Cumpra-se.São Luís
(MA), 29 de agosto de 2019.Gervásio Protásio dos Santos JúniorJuiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 103432
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PROCESSO Nº 0015331-44.2015.8.10.0001 (164912015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARIO CESAR NOGUEIRA
ADVOGADO: GEORGE HAMILTON COSTA MARTINS ( OAB 5600-MA )

REU: ITAÚ SEGUROS S/A
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

Vistos, etc.Intimadas para que se manifestasse sobre o laudo apresentado pelo Instituto Criminalista, as partes o fizeram defendendo os seus respectivos ponto
de vistas, porém, não pugnaram pela produção de outras provas, daí porque declaro encerrada a instrução probatória.Em consequência, consigno o prazo de 15
dias para apresentação de alegações finais.Transcorrido o prazo consignado, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos para
sentença.Cumpra-se.São Luís, 30 de agosto de 2019. Gervásio Protásio dos Santos Júnior Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 103432

PROCESSO Nº 0017112-38.2014.8.10.0001 (186062014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: IZETE DOS REIS MENDONÇA PEREIRA
ADVOGADO: MOISES DA SILVA SERRA ( OAB 11043-MA )

REU: LOSANGO FINANCEIRA
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

Vistos, etc.Autorizo, por meio alvará judicial, o levantamento dos honorários da perita.Outrossim, considerando que já transcorreu o prazo para manifestação do
laudo pericial, declaro encerrada a instrução probatória e, por conseguinte, consigno o prazo de 15 dias para apresentação de alegações finais.Transcorrido o
prazo consignado, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos para sentença.Cumpra-se.São Luís, 30 de agosto de 2019. Gervásio
Protásio dos Santos Júnior Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 103432

PROCESSO Nº 0039764-15.2015.8.10.0001 (423822015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE ( OAB 10422-CE ) e MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB 7932-MA )

REU: GENIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

DESPACHOVistos etc.Requereu a parte autora a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, por não ter localizado o bem alienado
fiduciariamente, para fins de cumprimento da liminar.Nota-se que enquanto não houver sido citado o demandado, é admissível a conversão da ação de busca e
apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/1969, alterado pela Lei 13.043/2014.Nesse sentido, a jurisprudência nacional já tinha
largo acolhimento à possibilidade de conversão, representado pelos precedentes colacionados a seguir.AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA DEMANDA PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pode o credor postular a conversão da ação de
busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a
citação. Precedentes da Corte. No caso concreto, denota-se que não houve a formalização do contraditório, portanto, passível de acolhimento o pleito do
agravante. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70056832546, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati,
Julgado em 08/10/2013).AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA.
POSSIBILIDADE QUANDO NÃO ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. É possível a conversão da ação de busca e apreensão diretamente em ação
executiva, sem a necessidade de conversão prévia em ação de depósito, quando ainda não angularizada a relação processual. Citação do agravado na ação de
busca e apreensão não formalizada. AGRAVO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70053757662, Décima Quarta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/03/2013).AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PLEITO INACOLHIDO NA ORIGEM.
VIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, DO DL 911/69. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se por força da norma contida no
art. 5º, do DL 911/69, o contrato de mútuo feneratício, com cláusula de alienação fiduciária ostenta a qualidade de título executivo extrajudicial e, não
apresentando utilidade a conversão da busca e apreensão em depósito nada obsta que, em homenagem ao princípio da efetividade, venha a se proceder a
conversão do pleito primitivo em execução por quantia certa contra devedor solvente, com observância às peculiaridades e rito procedimental previsto em Lei
(TJ-SC - AG: 699052 SC 2008.069905-2, Relator: Rodrigo Antônio, data de Julgamento: 07/07/2009, Primeira Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação:
Agravo de Instrumento n. , de Tubarão).O caso concreto se enquadra harmonicamente ao entendimento exposto, uma vez que o veículo não fora encontrado e
ainda não houve a citação do réu.Contudo, deixou o autor de juntar o demonstrativo do débito exequendo, exigido pelo art. 7988, I, b, do CPC/2015.Intime-se o
autor para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o demonstrativo de débito faltante, bem como para apresentar o atual endereço para citação, sob pena de
extinção do processo.Cumpra-se.São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.Gervásio Protásio dos Santos JúniorJuiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 103432

Processo: 0821817-70.2019.8.10.0001
Autor: ANA GABRIELA DA SILVA FRANCO SILVA
Advogado do(a) EMBARGANTE: LUCIANA MACHADO PRAZERES - MA11947
Réu: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) EMBARGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA - MA7248
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)]

Ao exposto, ACOLHOos vertentes embargos, nos termos do art. 917, I, do CPC, para EXTINGUIR a execução promovida pelo
embargado BANCO SANTANDER BRASIL S/A nos autos eletrônicos tombado sob o nº 0816636-25.2018.8.10.0001.
Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais. Fixo honorários sucumbenciais em favor do advogado da
embargante em 15% (quinze por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
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Certifique-se nos autos da execução (0816636-25.2018.8.10.0001) o inteiro teor deste decisum, dando imediato cumprimento com
a sua extinção e arquivamento após o transito em julgado desta sentença.
Publicada com o registro no processo eletrônico.
Intime-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.
Gervásio Protásio dos Santos Júnior
Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível

Processo: 0825358-14.2019.8.10.0001
Autor: EGITON MARQUES DA ROCHA e outros
Advogados do(a) EMBARGANTE: LETICIA FERNANDA LOPES SILVA - MA13860, BRUNA CAROLINE GUIMARAES SANTOS -
MA14737
Réu: CONDOMINIO ATLANTIC VILLAGE
Advogado do(a) EMBARGADO: BRUNO LEONARDO BRASIL LOPES - MA8924
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)]

Ante o exposto, ACOLHOos vertentes embargos, nos termos do art. 917, I, do CPC, para EXTINGUIR a execução promovida pelo
embargado CONDOMÍNIO ATLANTIC VILLAGE nos autos eletrônicos 0812835-67.2019.8.10.0001.
Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais. Fico honorários sucumbenciais em favor do advogado da
embargante em 15% (quinze por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
JUNTE-SE aos autos da execução o inteiro teor deste decisum, dando imediato cumprimento com a sua extinção.
Publicada com o registro no processo eletrônico.
Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.
Gervásio Protásio dos Santos Júnior
Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível

Processo: 0825447-71.2018.8.10.0001
Autor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: FABIOLA BORGES DE MESQUITA - SP206337
Réu: LUIZ SALVIO MENDES
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)]
SENTENÇA

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta,JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial,
convertendo-se em decisão definitiva a busca e apreensão liminar, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes,
bem como consolidando o autor na posse e propriedade do veículo objeto da avença.
Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do montante das parcelas vencidas sem
pagamento e vincendas, além das custas processuais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Luís, 30 de agosto de 2019.

Gervásio Protásio dos Santos Júnior
Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível

PROCESSO Nº 0004097-65.2015.8.10.0001 (44122015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )

REU: VILIAM SILVA BARROS
ADVOGADO: DIEGO FERREIRA DE OLIVEIRA ( OAB -MA )

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para: a) condenar a demandada a pagar as
três mensalidades vencidas no primeiro semestre de 2010 do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado com o
CEUMA, no total de R$ 1.655,79 (um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos); b) reduzir a multa
contratual pela metade entre a data do vencimento e a propositura da ação, sendo a atualização feita segundo a tabela de índices
adotada pelo TJMA desde a data de cada vencimento e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da
citação.Condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez
por cento) sobre o total da condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís/MA, 30 de Agosto de 2019.Gervásio
Protásio dos Santos JúniorJuiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 103432

PROCESSO Nº 0022579-61.2015.8.10.0001 (242712015)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARILUCE PONTES ALVES
ADVOGADO: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES ( OAB 10106A-MA )

REU: BANCO BONSUCESSO
ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA ( OAB 153999-RJ ) e RICARDO FABRÍCIO CORDEIRO CASTRO ( OAB 9835-MA
)
Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, revogando a liminar
anteriormente concedida, em razão da verificação da validade e legalidade do contrato firmado entre as partes. Condeno a parte
autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa (art. 85,
§2º c/c art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil), suspendendo sua exigibilidade em razão do disposto no art. 98, §3º
do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís (MA), 27 de agosto de 2019.Gervásio Protásio dos Santos JúniorJuiz de
Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 103432

PROCESSO Nº 0024869-49.2015.8.10.0001 (266832015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO SAFRA S/A
ADVOGADO: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ ( OAB 206339-SP )

REU: ADONIAS PIMENTEL SANTANA

Ressalta-se a desnecessidade da intimação pessoal da parte prevista no §1º do art. 485 do Código de Processo Civil, pois esta
somente será exigida para os casos de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes e de abandono de
causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias.Nesse passo, seguindo a orientação que se firma na Corte Estadual, não localizado o
bem alienado e ante a ausência do requerimento para conversão da ação em execução, o que não pode ser realizado de ofício
pelo magistrado, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, pela falta de
pressuposto processual para o desenvolvimento válido da relação.Custas do autor. Sem honorários de sucumbência pela falta de
citação da parte ré.Transitado em julgado, arquive-se o processo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 30 de agosto
de 2019.Gervásio Protásio dos Santos JúniorJuiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 103432

PROCESSO Nº 0026406-80.2015.8.10.0001 (283022015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: INES TEIXEIRA ENES BARBOSA e SALIO DALAN ENES BARBOSA
ADVOGADO: FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE PAULA ( OAB 4858-MA ) e FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE PAULA (
OAB 4858-MA )

REU: SPE SÁ CAVALCANTE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS MA XII LTDA
ADVOGADO: CHRISTIAN OMETTO CARREIRA PAULO ( OAB 9125-MA )
ANTE O EXPOSTO, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inaugural
para o fim de rescindir o contrato firmado entre as partes e CONDENAR a requerida a devolver 75% do valor pago à autora - em
decorrência do reconhecimento de que não faz jus à devolução integral por ter dado causa ao desfazimento do negócio -, o que
importa no quantum de R$ 17.453,67 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), a ser
corrigido a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros legais contabilizados desde a citação.DECLARO, por fim, rescindido o
contrato firmado entre as partes.Julgo improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e aplicação inversa da cláusula
penal, ante o não cabimento de tais verbas.Condeno, ainda, a parte ré no pagamento dos honorários dos advogados dos autores
que fixo, observados os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, em 15% do valor da condenação que lhe foi imposta, além das custas
processuais.Tendo em vista que os requerentes sucumbiram em parte do seu pedido em razão do indeferimento do pedido de
indenização do dano moral, cláusula penal/lucros cessantes, condeno-os ao pagamento dos honorários dos advogados das rés
que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta decisão e acrescidos de juros
legais do seu trânsito em julgado, ex-vi do § 16 do art. 85 do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís, 02 de Setembro de
2019.Gervásio Protásio dos Santos JúniorJuiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 102970

PROCESSO Nº 0027006-38.2014.8.10.0001 (292792014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOÃO BATISTA ALVES.
ADVOGADO: ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA )
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REU: BANCO DO BRASIL S/A e CASEBRAS (CAIXA ASSITENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO)
ADVOGADO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS ( OAB 8123-PR ) e NERIVALDO LIRA ALVES ( OAB 111386-RJ ) e
RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 211648-SP )

ANTE TODO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta:a) Ratifico a homologação do acordo de fl. 181 firmado entre
a parte autora e o Banco do Brasil S/A;b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial em relação a
CASEBRÁS - CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO para declarar nulo os contratos em nome do suplicante e
condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1%
(um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362, STJ), calculada
com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Outrossim, indefiro o pleito de indenização por danos materiais,
vez que restou demonstrado que houve a devolução automática dos valores lançados na conta do autor. Condeno o demandado
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o total da condenação, deixando de
condenar o demandante nos ônus da sucumbência, eis que apenas parcela reduzida do seu pleito não foi acolhida.Publique-se.
Registre-se. Intime-se.São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.Gervásio Protásio dos Santos JúniorJuiz de Direito Titular da 6ª Vara
Cível Resp: 103432

PROCESSO Nº 0027833-15.2015.8.10.0001 (298242015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANTONIA LUDEIR SERPA DE FREITAS
ADVOGADO: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES ( OAB 10106A-MA )

REU: BANCO BONSUCESSO
ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA ( OAB 153999-RJ ) e RICARDO FABRÍCIO CORDEIRO CASTRO ( OAB 9835-MA
)

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, revogando a liminar
anteriormente concedida, em razão da verificação da validade e legalidade do contrato firmado entre as partes. Condeno a parte
autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa (art. 85,
§2º c/c art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil), suspendendo sua exigibilidade em razão do disposto no art. 98, §3º
do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.Gervásio Protásio dos Santos JúniorJuiz de
Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 103432

PROCESSO Nº 0037017-92.2015.8.10.0001 (394842015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA ( OAB 14660A-MA ) e ARIANA RIBEIRO SOUSA ( OAB 10540-MA )

REU: FERNANDES & PINHEIRO LTDA

SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar proposta por BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A em face de FERNANDES E PINHEIRO LTDA, ambos devidamente qualificados.A parte autora informou a
realização de acordo com a parte ré, contudo, sequer houve a citação da demandada.Nesse passo, impossível o reconhecimento
da transação sem a verificação da validade da manifestação de vontade da requerida.Outrossim, o pleito formulado pela parte
autora à fl. 97 conduz a interpretação de que não possui mais interesse no prosseguimento do feito.Sendo assim, HOMOLOGO
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo autor.Extingo o processo
sem apreciação de seu mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.Custas recolhidas. Sem honorários de
sucumbência.Cumpridas as demais formalidades, arquivem-se os autos com sua devida baixa.Publique-se. Registre-se. Intime-
se.São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.Gervásio Protásio dos Santos JúniorJuiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 103432

PROCESSO Nº 0051074-18.2015.8.10.0001 (546412015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO BRASIL
ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248-MA )

REU: GICELYA CRISTINA GOMES COSTA

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial,
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convertendo-se em decisão definitiva a busca e apreensão liminar, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes,
bem como consolidando o autor na posse e propriedade do veículo objeto da avença. Determino, por conseguinte, a retirada da
restrição do veículo no sistema RenaJud, nos termos do art. 3º, §10, inciso II, do Decreto-Lei nº. 911/69.Condeno a ré ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do montante das parcelas vencidas sem pagamento e
vincendas, além das custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís, 30 de Agosto de 2019.Gervásio Protásio
dos Santos JúniorJuiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível Resp: 103432

PROCESSO Nº 0053175-28.2015.8.10.0001 (569322015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )

REU: TAMARA BEZERRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DIEGO FERREIRA DE OLIVEIRA ( OAB -MA )
Ante todo exposto e considerando o que mais nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para
condenar a demandada no pagamento das mensalidades atrasadas do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado
com o UNICEUMA no valor de R$ 7.072,39 (sete mil setenta e dois reais e trinta e nove centavos).Valor que deve ser atualizado
segundo a tabela de índices adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a contar da citação.Condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 20% (vinte por dento) sobre o valor da condenação de acordo com o disposto no art. 85, §2º do CPC/15.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.São Luís/MA, 30 de agosto de 2019.Gervásio Protásio dos Santos JúniorJuiz de Direito Titular da 6ª Vara
Cível Resp: 103432

Oitava Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0054315-97.2015.8.10.0001 (581702015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
AUTOR: CARAJÁS DIST. PETRÓLEO LTDA 
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE QUEIROZ ( OAB 6926-MA )
REU: PETROLEO BRASILEIRO S/A 
ADVOGADO: EDUARDO ROMANELLI GUAGLUINNI ( OAB 9325A-MA ) e EGAS MALTA BRANDÃO ( OAB 7145-AM ) e
RICARDO MELO DAS NEVES ( OAB 8880A-MA )
DECISÃO
Trata-se de sentença de prestação de contas exarada em fls. 84/94. Inconformada, a parte ré opôs embargos de declaração que
foram desacolhidos conforme decisão de fls. 126/128.Em petição de fls. 132/156, a parte demandada interpôs recurso de
Apelação, vindo os autos conclusos para decisão.De acordo com o Fórum Permanente de Processualistas Civis, por meio do
Enunciado 177, o recurso cabível seria o agravo instrumento, ex vi:"177. (arts. 550, § 5º e 1.015, inc. II) A decisão interlocutória
que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento
(Grupo: Procedimentos Especiais)".Assim entende a jurisprudência:EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE
SOCIEDADE C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS- FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGA OS
CÁLCULOS- NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - APELAÇÃO - RECURSO NÃO CABÍVEL. 1) A Lei 11.232, de 22/12/2005, inseriu
no ordenamento jurídico brasileiro o paradigma do processo sincrético, pelo qual, dentre outras mudanças, a liquidação da
sentença deixou de ser autônoma (decidida por sentença) e passou a incorporar o processo de conhecimento (decidida, assim, por
decisão interlocutória). 2) O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) contempla o sincretismo processual e prevê,
taxativamente, o cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que resolve a liquidação de sentença (NCPC, art. 1.015,
p. ún), justamente pelo seu caráter interlocutório, não sentencial. 3) O recurso de apelação interposto contra a decisão que
resolveu a fase de liquidação de sentença não pode ser conhecido. (TJ-MG - AC: 10024061918520001 MG, Relator: Marcos
Lincoln, Data de Julgamento: 29/07/0019, Data de Publicação: 06/08/2019)Desse modo, incabível o recurso de Apelação
interposto pela parte demandada, razão pela qual não o conheço, posto não ser possível o princípio da fungibilidade no caso em
concreto.Ante o exposto, dê-se continuidade ao andamento regular do processo, desconsiderando a Apelação anexada aos
autos..Junte-se cópia desta decisão nos autos dos Processos n.º 5925-62.2016.8.10.0001 (Proc. 7275/2016), n.º
5926-47.2016.8.10.0001 (Proc. n.º 7276/2016) e n.º 12242-04.2001.8.10.0001 (12242/2001).Publique-se. Intimem-se. São
Luís/MA, 30 de agosto de 2019. Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques Juiz de Direito Respondendo pela 8ª Vara Cível Resp: 105379

PROCESSO Nº 0001028-25.2015.8.10.0001 (11492015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: CLAYTON MÖLLER ( OAB 21483-RS )
EXECUTADO: LYCIANNE MARTINS FERREIRA LIMA
DESPACHO
Cumpra-se o despacho de fls. 26.Considerando que o endereço fornecido pela parte exequente tem como localidade a Comarca
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de Timon/MA, expeça-se carta precatória para cumprimento da diligência nos termos do art. 829, § 1.º do CPC. Após, intime-se a
parte exequente para juntar aos autos comprovante de pagamento da taxa de remessa para expedição da carta
precatória.Publique-se.São Luís, 21 de agosto de 2019. Dr. José Eulálio Figueiredo de Almeida Juiz de Direito Titular da 8.ª Vara
Cível Resp: 27011

PROCESSO Nº 0003719-80.2013.8.10.0001 (41972013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MAYRA LEONARDO DOS SANTOS LIMA LUZ 
ADVOGADO: DIEGO JOSE FRANCO FERRES ( OAB 10768-MA ) e IVAN NILO PINHEIRO MARQUES ( OAB 11028-MA )
REU: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED DE SAO LUIS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO 
ADVOGADO: ANDRÉ DE SOUSA GOMES GONÇALVES ( OAB 12131-MA ) e ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA
( OAB 16983-PE )
DESPACHO
Arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição.Publique-se. Cumpra-se.São Luís-MA, 29 de agosto de 2019.Dr. Marco Aurélio
Barreto Marques Juiz de Direito de Entrância Final, resp. pela 8.ª Vara Cível Resp: 131649

PROCESSO Nº 0010801-32.1994.8.10.0001 (108011994)
AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | PROCESSO DE EXECUÇÃO
REQUERENTE: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRED FIN INVEST 
ADVOGADO: ANA MARIA DIAS VIEIRA ( OAB 712-MA ) e PEDRO AMERICO DIAS VIEIRA ( OAB 705-MA ) e PEDRO
AMÉRICO DIAS VIEIRA ( OAB 000705-MA )
REQUERIDO: ANTONIO HOLANDA SOBRINHO e COMERCIAL CENTER LTDA e EXPEDITO NUNES DE MORAES 
ADVOGADO: AUGUSTO VINICIUS CASTRO SOUSA ( OAB 12136-MA ) e FÁBIO ALEX DIAS ( OAB 12154-MA )
DESPACHO
Manifeste-se a parte executada sobre a petição de fls. 648-657, no prazo de 10 (dez) dias.Publique-se.São Luís/MA, 29 de agosto
de 2019.Juiz Marco Aurélio Barrêto MarquesAuxiliar de Entrância Final Respondendo pela 8.ª Vara Cível Resp: 131649

PROCESSO Nº 0011894-29.2014.8.10.0001 (130182014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS ( OAB 14009A-MA )
REU: FRANCISCO CELIO ROCHA COELHO
DESPACHO
Analisando os autos, observa-se que a parte requerente às fls. 168/169, requer seja expedido novo mandado de citação, com o
cumprimento da diligência por oficial de justiça.Considerando que o endereço indicado, tem como localidade à Comarca de
Fortaleza/CE, expeça-se carta precatória para citação do requerido. Após, a juntada do pagamento das custas de expedição de
carta precatória, remetam-se os autos ao juiz deprecante..Publique-se.São Luís-MA, 29 de agosto de 2019.Dr. Marco Aurélio
Barreto Marques Juiz de Direito de Entrância Final, resp. pela 8.ª Vara Cível Resp: 131649

PROCESSO Nº 0013018-47.2014.8.10.0001 (142082014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS COSTA ALVES REPRESENTADO POR GEORGE LUIS PEREIRA DOS SANTOS 
ADVOGADO: CRISANTO DA COSTA LIMA FILHO ( OAB 7449-MA ) e THUANY DI PAULA ALVES RIBEIRO ( OAB 8832-MA )
REU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNANCIONAL LTDA - ONE HEALTH 
ADVOGADO: GABRIEL SILVA PINTO ( OAB 11742A-MA )
DESPACHO
Na forma do art. 6º. § 1º, da Portaria-Conjunta nº 5/2017, editada pela Presidência do Tribunal de Justiça e pela Corregedoria de
Justiça do Estado do Maranhão, determino a conversão da tramitação do procedimento de cumprimento de sentença autuado em
meio físico (THEMIS PG) para o formato eletrônico (PJe), devendo à Secretaria Judicial diligenciar por ato ordinatório acerca da
transformação.Publique-se.São Luís, 29 de agosto de 2019. Dr. Marco Aurélio Barreto Marques Juiz de Direito de Entrância Final,
resp. pela 8.ª Vara Cível Resp: 131649

PROCESSO Nº 0027553-83.2011.8.10.0001 (269742011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: VANESSA DE JESUS SANTOS SILVA 
ADVOGADO: KLÉCIO FRANCO DE SÁ ( OAB 10844-MA )
REU: J P I CONSTRUÇAO LTDA
DESPACHO
Defiro em parte o pedido de fls. 161, proceda-se com a pesquisa via Renajud e Infojud, a fim de obter informação de bens em
nome da executada.Findo a pesquisa, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.Publique-se. Cumpra-
se.São Luís-MA, 30 de agosto de 2019.Dr. Marco Aurélio Barreto Marques Juiz de Direito de Entrância Final, resp. pela 8.ª Vara
Cível Resp: 131649

PROCESSO Nº 0032599-14.2015.8.10.0001 (348382015)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: PRESIDENTE EMPREENDIMENTOS LTDA 
ADVOGADO: JOSÉ HERBERTO DIAS JUNIOR ( OAB 06802-MA )
REU: ANA ELVIRA AMADO e JOSE DOS SANTOS AMADO 
ADVOGADO: BENEVUTO MARQUES SEREJO NETO - OAB/MA 4022 ( OAB 4022-MA )
DESPACHO
Compulsando os autos, observa-se que o advogado dos requeridos não foi devidamente intimado do inteiro teor do despacho de
fls. 160, tendo em vista que às fls. 153/155 fora juntada uma petição com substabelecimento "sem reservas" e o atual patrono não
fora cadastrado para fins de publicações.Ante o exposto, providencie-se a secretaria o cadastramento do novo causídico dos
reclamados para, no prazo de 10 (dez) apresentar alegações finais. Findo o prazo, com ou sem manifestação voltem os autos
conclusos para sentença.Publique-se.São Luís, 30 de agosto de 2019. Dr. Marco Aurélio Barreto Marques Juiz de Direito de
Entrância Final, resp. pela 8.ª Vara Cível Resp: 131649

PROCESSO Nº 0044790-28.2014.8.10.0001 (479962014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 10348A-MA )
REU: G L SOUZA COMERCIO - ME e WASHINGTON EDUARDO LEMOS DE SOUZA
DESPACHO
Indefiro o pedido de fls. 176/178, tendo em vista que este juízo não encontra-se cadastrado no sistema de pesquisa
solicitado.Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção dos
presentes autos, nos termos do art. 485, III do CPC.Publique-se. São Luís-MA, 29 de agosto de 2019.Dr. Marco Aurélio Barreto
Marques Juiz de Direito de Entrância Final, resp. pela 8.ª Vara Cível Resp: 131649

PROCESSO: 0822560-51.2017.8.10.0001
AÇÃO: IMISSÃO NA POSSE
AUTOR: PEDRO MARINALDO CARVALHO FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: HILDILENE GONCALVES COSTA - MA11873
AUTOR: MARFISA SOUZA MACIEL
Advogado do(a) AUTOR: EDUARDO MORAES DA CRUZ - RJ159095
DESPACHO
Analisando os autos, verifica-se a interposição de apelação ao Id 22091518 pela parte Ré. Desse modo, intime-se o Apelado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º do CPC).
Caso haja interposição, pelo Apelado, de Recurso Adesivo, intime-se a atual Apelante para apresentar as contrarrazões, no
mesmo prazo acima assinalado (art. 1.010, § 2º do CPC).
Após, não havendo questão preliminar em sede de contrarrazões, findo o prazo e as formalidades previstas na legislação
processual, independentemente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão
para apreciação do recurso.
São Luís - MA, 29 de agosto de 2019.
Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques
Juiz de Direito respondendo pela 8.ª Vara Cível da Capital

PROCESSO: 0847615-67.2018.8.10.0001
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: PATROL TRANSPORTE CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: URBANO AGUIAR PONTES JUNIOR - MA16710
RÉU: MARDISA VEICULOS LTDA, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
Advogado do(a) RÉU: MARISA TAVARES DE BARROS PAIVA - PE23647-D
Advogados do(a) RÉU: CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - PE33667, HELIO LUIZ VITORINO BARCELOS -
SP100371

DESPACHO
Intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, apresente resposta aos embargos de declaração
constante em Id 22411362, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.
Findo o prazo, voltem conclusos os autos.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.
Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques
Juiz de Direito respondendo pela 8.ª Vara Cível da Capital

PROCESSO Nº 0018108-02.2015.8.10.0001 (194862015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO 
ADVOGADO: LUCIANA CARVALHO MARQUES ( OAB 7277-MA )
REU: SPE. AREINHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 
ADVOGADO: CHRISTIAN OMETTO CARREIRA PAULO ( OAB 9125-MA ) e RONALDO TEIXEIRA BODEN ( OAB 6445-MA )
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SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO em
face da empresa SPE AREINHA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., qualificadas nos autos.Informa a parte autora que se
dirigiu ao stand de vendas do empreendimento "SÃO LUÍS OFFICES" sendo atendido pelos corretores da empresa Francisco
Rocha Imobiliária, adquirindo assim, (02) duas salas comerciais, ainda em fase de lançamento, junto a empresa SPE AREINHA
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, emitindo para tanto, cheques relativos ao sinal, mais 04 (quatro) cheques a título de
comissão de corretagem à empresa Francisco Rocha Imobiliária.Sustenta que o contrato de compra e venda firmado entre
comprador e vendedor não prevê o pagamento da comissão de corretagem, pelo adquirente do imóvel, considerando abusividade
da cobrança, tendo em vista que não contratou formalmente os serviços da imobiliária demandada.Narram que além de transferir
ao reclamante a obrigação de pagar pelo serviço de corretagem, a reclamada descumpriu o contrato em inúmeras cláusulas, cujas
consequências vem sendo suportadas pelo reclamante e que até os dias atuais, o empreendimento não foi entregue.Alega que o
HABITE-SE foi expedido em 10/10/2014, ficando pendente o registro individualizado das unidades que só veio a ser emitido em
25/02/2015, não podendo o autor usufruir de seus direitos de proprietário, e que após as chaves, teria que pagar o saldo devedor a
ser financiado em instituição bancária ou diretamente com a construtora, o que não poderia ser exigível ante ao inadimplemento da
conclusão da obra.Diante disso, requer liminarmente a inversão do ônus da prova; a declaração da nulidade da cláusula do
contrato de promessa de compra e venda que posterga a data da entrega do imóvel em 180 (cento e oitenta) dias; a declaração de
nulidade do instrumento particular de transação; e a concessão de tutela antecipada; e no mérito requer a condenação da
demandada em danos materiais e morais; a restituição em dobro da cobrança da parcela das chaves; todos os valores acrescidos
de juros e correção monetária e a condenação em custas e honorários advocatícios.Com a inicial, vieram os documentos de fls.
44/158.Contestação da parte requerida (fls. 168/192), arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva quanto a devolução da
comissão de corretagem e a inépcia do pedido de devolução em dobro de parcela de entrega do bem; e no mérito a inexistência de
atraso na entrega do imóvel e da validade da cláusula de tolerância; a não comprovação dos lucros cessantes; a ausência de falta
contratual por parte da reclamada e da validade do termo de transação; da legalidade do pagamento da comissão de corretagem;
da ausência de danos morais e dos requisitos da inversão do ônus da prova; do descabimento da aplicação da cláusula penal e da
devolução em dobro da parcela única.Diante disso, requer o acolhimento da preliminar suscitada e no mérito, que sejam julgados
totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.A peça contestatória fora instruída com os documentos de fls.
193/317.Réplica apresentada às fls. 321/331, alegando que o autor comprou os imóveis, pagou o valor de R$ 6.960,00 a título de
corretagem e que estes não foram deduzidos do valor do imóvel não foram contestados pela parte reclamada.Audiência de
conciliação (fls. 335), na qual restou inexitosa a tentativa de conciliação entre as partes. Face a medida cautelar n.º 25.323 do STJ
foi determinado a suspensão do feito até que seja dirimida a questão relativa a comissões de corretagem em contratos
imobiliários.Vieram-se os autos conclusos.É o relatório. Decido.A ação comporta julgamento antecipado, eis que incide na espécie
o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.Inicialmente, o autor requereu a concessão de tutela antecipada para que a
empresa reclamada se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. De acordo com o art. 300 do CPC: "A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco de resultado útil ao processo".Nestes termos, para a concessão da tutela antecipada faz-se necessário que as provas
trazidas aos autos demonstrem, CUMULATIVAMENTE, a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável ou
de difícil reparação. Além do mais, instar observar que a doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas em conceber a aludida
medida urgente em caráter excepcional, de modo que deve ser apreciada e deliberada segundo o caso concreto, atentando
estritamente aos seus requisitos respectivos.Nessa análise perfunctória, tenho que as provas carreadas aos autos não denotam
inequívocos de modo a traduzir a demonstração da verossimilhança das alegações, posto que não restou comprovados nos autos
os requisitos para concessão, tendo em vista que o reclamante já recebeu os imóveis objeto desta ação, conforme termo de
entrega de chaves às fls. 308/309.Desta forma, hei por bem INDEFERIR o pedido de tutela.Cumpre destacar que a relação jurídica
configurada entre as partes ora em litígio é tipicamente consumerista, de modo que seu processamento deve obediência ao
Código de Defesa do Consumidor. Assim, atento aos requisitos legais, inverto o ônus da prova, nos termos do inc. VIII, do art. 6º,
do CDC.No que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Areinha Participações Ltda., tenho que não merece
acolhimento, haja vista que toda a negociação de compra do imóvel foi realizada entre a autora e a requerida, conforme
apresentado no contrato de compra e venda (fls. 49/76) e quadro resumo (fls. 108/121). Ademais, cumpre rechaçar ainda a
denunciação a lide, posto que acerca da matéria já houve manifestação no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº
1.551.951/SP e nº 1.551.968/SP, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento para fins do artigo 543-C do
CPC/1973 (artigo 1040 do CPC/2015):"Legitimidade passiva ´ad causam´ da incorporadora, na condição de promitente vendedora,
para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria
técnico imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor."Desta forma,
não pode prosperar a alegação da construtora no sentido de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito em
relação à mencionada comissão, sendo desnecessária, de igual modo, a denunciação da Francisco Rocha Consultoria e
Imobiliária Ltda. à lide.Percebo ainda, não tratar-se de mera cobrança de comissão de corretagem, mas sim de uma reparação,
posto que por conduta da Requerida a relação jurídica não se concretizou, trazendo prejuízos ao autor, razão pela qual também
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva quanto à devolução da comissão de corretagem.Desse modo, verifica-se que a
controvérsia envolve uma relação de consumo, na qual o consumidor adquiriu, da requerida um imóvel na planta. O contrato em
questão, portanto, deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor - CDC, conforme retro exposto, levando-se em
consideração a vulnerabilidade deste e a responsabilização objetiva do fornecedor. A norma jurídica combate a superioridade de
mercado do fornecedor em relação ao consumidor. Contudo, não tem como escopo inverter valores, tornando o destinatário final
de produtos e serviços o polo mais forte da relação jurídica, mantendo, assim, situação de prejuízo. O que a lei almeja é, acima de
tudo, a consecução do equilíbrio das relações de consumo. Isto porque a implantação da equidade é o escopo maior da estrutura
principiológica do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, a ideia protecionista do consumidor deve funcionar como colorário
do princípio da harmonia das relações de consumo, sendo, este, junto com a dignidade da pessoa humana, viga mestre da lei em
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comento.Verifica-se ainda que a lide em vertente reside na aferição da existência ou não de má prestação de serviço, decorrente
de contrato de compra e venda de imóvel, com a não entregue do bem à autora no prazo estipulado.Cumpre, de início, estabelecer
que o prazo final para entrega do imóvel objeto da lide, atendo-se as cláusulas contratuais e as disposições legais consumeristas,
de acordo com o "QUADRO RESUMO", às fls. 110, seria no mês de junho de 2013, sem o prazo de tolerância.No mérito, como
relatado, o autor pleiteia a repetição do indébito em relação ao pagamento supostamente indevido da taxa de corretagem,
alegando, para tanto, que desconhecia o caráter ilícito da cobrança da mesma, requerendo a devolução em dobro do valor pago
indevidamente. Com efeito, em relação a taxa de corretagem, segundo entendimento do STJ, é legítima a transferência do ônus ao
consumidor, desde que revestido de clareza e transparência na previsão contratual, sendo que o custo deve ser previamente
informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que paga
destacadamente.Assim, verifica-se que o Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel não possui nenhum item
demonstrando que a parte autora foi previamente informada dos valores a serem por ele pagos, de maneira clara e descriminada,
podendo, assim, alegar abusividade da cobrança.Nesse sentido, a 2ª Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
n°. 1.599.511/SP, referente ao Tema 938, firmou o seguinte entendimento:Reconhece a validade da cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição
da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, (STJ - REsp: 1535663 SP 2015/0128424-1, Relator:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 30/06/2017).Em relação ao dano moral, este consiste em lesões sofridas
pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem, que
atingem a moralidade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores (art. 5º, inciso X, CF c/c arts. 186 e 927 do CC
e art. 6º, inciso VI, do CDC). Para tanto, é preciso considerar que se houve a necessidade de o consumidor buscar o amparo do
Poder Judiciário para ter respeitado seu direito, consistindo na declaração da abusividade da cláusula contratual imposta
unilateralmente pela vendedora, não há dúvida que o constrangimento e abalo psíquico restam comprovados. Afinal, o valor que
deixou a requerida de restituir, caracteriza verdadeiro enriquecimento sem causa e submissão do consumidor a mero expectador
da vontade das grandes companhias econômicas.Observo que a lide cinge-se, considerando seus respectivos desdobramentos,
em se apurar a validade de cláusula de tolerância para conclusão da obra, bem como a possibilidade de arbitramento lucros
cessantes e danos morais.No que tange ao pedido de NULIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA, certo estou de que deve esta
pretensão ser analisada sob o manto, além do CDC, da Lei n.º 4.591/64, que rege o condomínio de edificações e as
incorporadoras imobiliárias, assim como das circunstancias fáticas atinentes à matéria, notadamente a realidade local em relação
ao mercado imobiliário, denominado boom imobiliário.Dito isso, indubitável que a obrigação de entrega da obra se perfaz numa
expectativa positiva e líquida do adquirente, cujo inadimplemento, à luz do art. 397, CC, constitui de pleno direito em mora o
devedor.Nesse esteio, se admitir como válida tal cláusula de tolerância coloca o consumidor em desvantagem exagerada na
relação contratual, pois não prescreve qualquer contrapartida à parte adversa. Sabido é que o direito do consumidor tem, entre os
seus princípios, o do equilíbrio das relações de consumo e da equidade, ou seja, essa relação deve ser equilibrada, não podendo,
na sua balança de prestações e contraprestações, pender com a desigualdade em detrimento do consumidor.Assim, o Código de
Defesa do Consumidor, em seu art. 51, veda qualquer desequilíbrio na relação de consumo, declarando nula, de pleno direito,
cláusulas contratuais que coloquem o consumido em desvantagem, in verbis: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a
responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de
direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em
situações justificáveis IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das
partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. No anotar de Felipe Peixoto Braga Netto:Serão inválidas as disposições que
ponham em desequilíbrio a equivalência entre as partes. Se o contrato situa o consumidor em situação inferior, com nítidas
desvantagens, tal contrato poderá ter a sua validade judicialmente questionada, ou, em sendo possível, ter apenas a cláusula que
fere o equilíbrio afastada. (Felipe Peixoto Braga Netto, in Manual de Direito do Consumidor, Salvador: Edições Juspodivm, 2009).A
propósito, de igual modo, assim como o simples vencimento das parcelas constitui em mora o promitente-comprador que se
comprometeu a honrá-las, a quem não é oportunizada qualquer dilação de prazo, também a consumação do termo para conclusão
da obra tem o condão de configurar o inadimplemento contratual da promitente-vendedora. Não fossem suficientes os argumentos
acima perfilhados, é de se notar que a referida cláusula de tolerância vai de encontro à própria natureza do pacto de incorporação
e da inerente responsabilidade do incorporador pela execução do contrato, conforme se depreende do artigo 43, inciso II, da Lei
4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, in fine:Art. 43. Quando o incorporador
contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão
impostas as seguintes normas: [...]II - responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os adquirentes ou
compromissários, dos prejuízos que a estes advierem do fato de não se concluir a edificação ou de se retardar injustificadamente a
conclusão das obras, cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, se for o caso e se a este couber a culpa;Ademais, diante do
cenário imobiliário desta Capital e considerando as inúmeras demandas com mesma causa de pedir em trâmite nesta Vara,
constato que o referido prazo de tolerância deixou de ser uma excepcionalidade, tendo, inclusive, as construtoras extrapolando-o,
como se configura no caso dos autos.Ora, nada razoável são os argumentos nos quais tenta se arvorar a Ré para justificar o
deferimento de tal prazo, quais sejam, entre outros: carência de mão de obra e escassez de insumos, - pois, estando ela ciente
desses óbices, previsíveis nesta localidade do país e que compõem os riscos da atividade desenvolvida, deveriam ser levados em
conta quando da elaboração do cronograma da obra, a fim de evitar os atrasos; considerando, inclusive, o porte da empresa Ré e
sua notável experiência no ramo da construção civil. Ao meu sentir, o que ordinariamente se observa é que, em virtude do boom
do mercado imobiliário, as construtoras e incorporadoras, com o intuito de reduzir custos e aumentar lucros, iniciam diversos
empreendimentos simultaneamente, mesmo sabendo da escassez de recursos humanos e materiais, o que acaba por, fatalmente,
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comprometer o cumprimentos dos prazos preestabelecidos contratualmente, hipótese que, de forma alguma, se pode afastar as
suas responsabilidades.Acerca da matéria já se manifestou a Corte deste Estado, embora atualmente com outro entendimento, a
exemplo do julgamento do Recurso Cível Nº 71008220436, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre
de Souza Costa Pacheco, Julgado em 29/05/2019:RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LICITUDE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 180 DIAS. ABUSIVIDADE DA
CLÁUSULA QUE PREVÊ PRAZO DE PRORROGAÇÃO MAIOR PARA ENTREGA DAS CHAVES. INAPLICABILIDADE AO CASO
CONCRETO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DE 01 MÊS E 20 DIAS, JÁ DEDUZIDO O PERÍODO DE CARÊNCIA DE 180
DIAS ADMITIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR AO RESSARCIMENTO DOS ALUGUÉIS PAGOS NO PERÍODO. RELAÇÃO DE
LOCAÇÃO E PAGAMENTOS COMPROVADOS POR MEIO DE CONTRATO DE RECIBOS. DANO MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFRONTA AOS DIREITOS
DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (,).Com efeito, imperioso se declarar a nulidade da cláusula que
prorroga o prazo de entrega da obra, estabelecendo-se como prazo único de conclusão da obra e entrega das unidades
autônomos aquele originariamente previsto no contrato de compromisso de compra e venda. Em relação ao pedido de LUCROS
CESSANTES, uma vez inadimplido o contrato pela construtora caracterizado pelo atraso da obra, instar reconhecer, sem maiores
dilações, o deferimento dos lucros cessantes, a título de alugueis. Assim, firme é o entendimento do STJ, a exemplo do julgado do
Resp. n.º 808.446 - RJ: PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.
PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. I - A competência para julgar embargos de
declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou
sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade.
Precedentes. II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos
considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel
objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo
do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não
lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa. Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia -
GrifeiA propósito, a imposição de alugueis deferidos em favor de consumidores que tiveram atraso no recebimento de imóveis
adquiridos na planta independe da destinação dada ao imóvel, se para moradia própria ou para locação. Assim, firme é o
entendimento do STJ, a exemplo do julgado do Resp. n.º 808.446 - RJ:PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO.
PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS
CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.
I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do
agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se
declara a existência de nulidade. Precedentes. II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do
enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para
entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há
presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a
mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa. Recurso não conhecido, com ressalva
quanto à terminologia - GrifeiDesta feita, atento ao que dispõe o art. 402 do CC: As perdas e danos devidas ao credor abrangem,
além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, entendo que os alugueis são devidos ao Autor a partir
do mês subsequente ao prazo avençado para encerramento da obra contabilizados até o dia da efetiva entrega das chaves do
imóvel (junho/2015) ou prolatação de sentença, o que ocorrer primeiro. Reconhecido isso, cumpre, por fim, fixar o quantum
debeatun desta mensalidade; e o faço com aparo na jurisprudência pátria, assim como balizado, claro, pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, analisando o caso concreto, convicto estou de que os lucros cessantes (alugueis)
devem ser fixados na ordem de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do imóvel; portanto R$ 562,60 (quinhentos e
sessenta e dois reais e sessenta centavos), os quais deverão ser corrigidos a partir da citação. Quanto ao acúmulo da cláusula
penal com lucros cessantes, verifica-se que a cláusula penal constitui pacto secundário acessório, e que o estabelecimento no
contrato da pré-fixação da multa atende aos interesses das partes, garantindo a segurança jurídica, tendo, desta forma, natureza
reparatória e o próprio Código Civil prevê limite para a cláusula não levar ao enriquecimento ilícito.Assim, a 2ª seção do STJ julgou
em 08/05/2019 sobre a impossibilidade determinando que: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros
cessantes." Sobre o acordo firmado entre as partes (fls. 140/143) torno sem efeito posto que não restou comprovado nos autos
cumprimento dos termos do referido acordo pela parte reclamada, bem como o mesmo onera excessivamente o autor,
proporcionando enriquecimento sem causa, ofendendo, assim ao princípio da equivalência contratual de acordo com o art. 4º, III e
art. 6º, II do CDC.No que concerne a restituição em dobro pelo pagamento antecipado da parcela das chaves, INDEFIRO, tendo
em vista que, de modo geral, os contratos de promessa de compra e venda preveem que o termo para a efetiva entrega das
chaves do imóvel é a quitação integral do débito objeto do contrato de promessa de compra e venda, de modo que, mesmo diante
da conclusão da obra, o recebimento das chaves pelo adquirente fica condicionado à quitação do débito pendente.Assim, não há o
que se falar em inadimplência em relação às parcelas vencidas, mas de quitação integral do débito objeto do contrato, o que
significa dizer que aquele adquirente que optar pelo recebimento das chaves do imóvel deverá antecipar o pagamento das
parcelas a vencer, o que não torna a cláusula contratual que condiciona o direito do adquirente ao recebimento de chaves à
quitação integral do débito abusiva, pelo contrário, tal previsão tem como objetivo a manutenção do equilíbrio na relação
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contratual.Em relação ao dano moral, este consiste em lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de
sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem, que atingem a moralidade da pessoa, no caso, a honra objetiva da
autora (art. 5º, inciso X, CF c/c arts. 186 e 927 do CC e art. 6º, inciso VI, do CDC). É preciso considerar que quem adquire o imóvel
e efetua o pagamento regular das prestações não pode ficar a espera indeterminada pela entrega do bem, já que existe um
planejamento construído em face da data aprazada no contrato. Quanto ao valor dessa indenização (art. 944 e segs. do CC), na
ausência de parâmetros fixados por lei, o dano moral há que ser arbitrado mediante um prudente e razoável juízo de valoração dos
fatos apurados, levando-se em conta a intensidade do prejuízo sofrido pelo ofendido em decorrência do ato ilícito praticado pelo
seu ofensor, a extensão do dano, o grau de culpa do agente causador e a capacidade econômica de quem vai indenizar, razão
pela qual fixo o valor dessa indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ante o exposto, com base no art. 487, I, do CPC, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE, os pedidos formulados na inicial para:1) DECLARAR nula a cláusula contratual que prorroga o término
da obra em 180 dias;2) CONDENAR a empresa SPE AREINHA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA a pagar ao autor
alugueis mensais, pelo período de outubro de 2014 a junho de 2015, no valor de R$ 562,60 (quinhentos e sessenta e dois reais e
sessenta centavos), os quais deverão ser corrigidos com juros, 1% a.m. e correção monetária, pelo INPC, desde a citação;3)
CONDENAR a empresa SPE AREINHA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA para restituição em dobro da comissão de
corretagem, com as devidas correções, tendo em vista a inexistência de cláusula prevista no contrato acerca da transferência
desse encargo ao consumidor.4) CONDENAR a empresa SPE AREINHA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, a pagar o
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, estes a 1% a.m., a
contar desta decisão.Por fim, condeno a parte reclamada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Contudo, tendo em vista a
sucumbência recíproca, vedada a compensação, condeno o autor ao pagamento dos honorários do advogado da parte ré, os quais
arbitro em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Luís (MA), 28 de agosto de 2019.
MARCO AURÉLIO BARRÊTO MARQUES
Juiz Auxiliar de Entrância FinalRespondendo pela 8.ª Vara Cível Resp: 131649

PROCESSO Nº 0042341-63.2015.8.10.0001 (451742015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JORDANA ALMEIDA BRITO 
ADVOGADO: KIANY PEREIRA COSTA ( OAB 8698-MA )
REU: SPE - CONTRUTORA SA CAVALCANTE LIV LTDA 
ADVOGADO: CHRISTIAN OMETTO CARREIRA PAULO ( OAB 9125-MA ) e RONALDO TEIXEIRA BODEN ( OAB 6445-MA )
SENTENÇA
Trata-se de ação de obrigação de fazer e declaratória de nulidade de cláusulas contratuais abusivas c/c restituição de indébito,
indenização material (lucros cessantes) e danos morais, proposta por JORDANA ALMEIDA BRITO em face de CONSTRUTORA
SÁ CAVALCANTE, todos já devidamente qualificados nos autos.Alega a parte autora ter celebrado contrato de compromisso de
compra e venda para a aquisição uma sala comercial (sala 806, bloco 01), do Centro Empresarial Shopping da Ilha pelo valor de
R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), no dia 28/02/2014, ficando convencionado que a entrega das chaves do imóvel seria
em 30 de setembro de 2014.Informa que realizou o pagamento integral do imóvel no importe de R$ 211.500,00 (duzentos e onze
mil e quinhentos reais) e o pagamento da taxa de corretagem na importância de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais),
totalizando a quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).Relata que em que pese a cláusula abusiva de carência de 180
dias para entrega do imóvel, este só foi entregue em 05 de fevereiro de 2016, ou seja, além do período de carência. Aduz que já
havia possível locador para seu imóvel, o que causou prejuízos à demandante, posto que o imóvel não fora entregue na data
aprazada bem como os inúmeros vícios de construção a serem sanados pela parte requerida.Desse modo, requer a total
procedência do feito para que seja declarada nula a cláusula de carência dos 180 (cento e oitenta) dias; seja compelida a
demandada a realizar os reparos do imóvel; a repetição indébito do valor pago como taxa de corretagem; o cumprimento da
cláusula penal compensatória pela parte ré; a indenização pelos lucros cessantes bem como a indenização por danos
morais.Juntou documentos às fls. 38/106, dentre os quais cópia do contrato de compromisso de compra e venda.Despacho inicial
de fls. 109, onde foi deferida a justiça gratuita e a citação da parte demandada para apresentação de contestação.Contestação da
requerida anexada em fls. 113/132, na qual alega sua ilegitimidade passiva com relação à taxa de corretagem; a inexistência de
atraso, haja vista ter havido um erro na data de entrega na confecção do contrato e a entrega ter sido estipulada para janeiro de
2015, inexistindo atraso na entrega face à cláusula penal; não comprovação do direito aos lucros cessantes pela parte autora;
inexistência de danos morais; descabimento da cláusula compensatória; por fim, requer a improcedência do pedido inicial.Réplica
fls. 212/218.Audiência de conciliação em fls. 222, onde a parte autora informou que pretende ficar com o imóvel e requereu a
produção de prova testemunhal, sendo deferido e designada audiência de instrução e julgamento.Sessão instrutória em fls.
225/226. Inexitosa a conciliação. Oitiva da testemunha da parte autora, Sr. Ernesto Cairo Durans Cairo, onde informou que firmou
contrato de locação do imóvel, objeto da lide, por 03 (anos) com aluguel mensal de R$ 2.115,00 (dois mil, cento e quinze reais),
com começo da locação em dezembro de 2014; não utilizou a sala, pois o imóvel ainda não tinha sido entregue e esperou até
março de 2016, o que não ocorreu.Em ato contínuo, foram consideradas as legações finais como remissivas e conclusos os autos
para sentença. É o relatório. Decido. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDEDispõe o art. 355, inciso I, do CPC/2015, que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando não houver requerimento de outras provas em audiência. Na
situação em apreço, todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia já se encontram nos autos, de sorte que nada
acrescentaria a produção de provas em audiência, o que permite o julgamento do feito no estado em que se encontra.Aliás, é firme
a jurisprudência do STJ no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação
probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa. Na linha desse entendimento, confiram-se, entre
outros, os seguintes julgados: AgRg no REsp 762.948/MG, Rel. Min. Castro Filho, DJ 19.3.07; AgRg no Ag 183.050/SC, Rel. Min.

Página 373 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Aldir Passarinho Júnior, DJ 13.11.00; REsp 119.058/PE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 23.6.97.Neste caso, temos em
conta que: 1) os elementos de convicção acostados são suficientes ao deslinde da causa e hábeis a sustentar a linha decisória; 2)
quaisquer provas adicionais careceriam de aptidão para modificar o dispositivo; 3) as próprias alegações de ambas as partes, ao
delimitar os elementos objetivos da lide, fazem concluir pelo julgamento no estado em que se encontra o processo.Inclusive, ao
julgar antecipadamente utilizo-me do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo que "as partes exerçam a atividade
probatória inutilmente ou com intenções protelatórias", conforme leciona Vicente Greco Filho (Direito Processual Civil Brasileiro.
Saraiva, 14ª edição, 1999, p 228). Nesse sentido: "CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Julgamento antecipado da lide -
Demonstrado nos autos que a prova nele contida já era suficiente para proferir a decisão, a não realização das provas almejadas
não implica em cerceamento de defesa, face às provas documentais abojadas nos autos - Preliminar rejeitada" (APELAÇÃO N°
7.322.618-9, 19ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento de
30/07/2009).Além disso, a prova é destinada ao Juiz, a quem incumbe verificar a efetiva necessidade e pertinência para formar seu
convencimento motivado. Portanto, entendo suficientes os elementos constantes dos autos, desnecessária a produção de outras
provas. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDORCumpre salientar que se está diante de uma relação de
consumo, posto que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor explicitado nos artigos 2º e 3º do
CDC:Desta feita, há que se admitir que o litígio em apreciação tem por causa de pedir, uma relação de consumo, conforme
disposto nos Artigos 2º 3º § 1º, da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. Neste Sentido:Art. 2° Consumidor é toda
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.(.)Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.§ 2° Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.Assim a expressão "fornecedor" é tratada como gênero, do qual são
consideradas espécies o produtor, montador, criador, o fabricante, o construtor, o transformador, o importador, o exportador, o
distribuidor, o comerciante e o prestador de serviço. Frise-se, que o referido rol é apenas exemplificativo. Nesse
sentido:"APLICAÇÃO, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA,
IMÓVEL, CELEBRAÇÃO, CONSTRUTORA, INCORPORADOR, PROMISSÁRIO COMPRADOR, DECORRÊNCIA, ATIVIDADE
COMERCIAL, FORNECEDOR, PRODUTO, SERVIÇO, CARACTERIZAÇÃO, RELAÇÃO DE CONSUMO. REsp 555763 / DF
RECURSO ESPECIAL 2003/0095816-4 CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO TERCEIRA TURMA Data do Julgamento,
l8/12/2003 Data da Publicação/Fonte DJ 22/03/2004 p. 305Portanto, a relação entre construtora/incorporadora e o promitente
comprador/adquirente do imóvel consumerista, é de ordem pública, com status de garantia fundamental do cidadão, nos termos do
inciso XXXII, art. 5°e Inciso V, art.170 da Constituição Federal de 1988 e tratada por legislação especial, codificada, Lei 8078/90.A
par disso, uma vez presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor - (artigos 2º e 3º da Lei) e objetivos (produtos e
serviços - art. 3º, §§ 1º e 2º), são inteiramente aplicáveis ao caso às normas previstas na legislação consumerista.Ademais,
firmado tal entendimento, temos que a relação em tela possui proteção especial, sendo assegurado aos consumidores direitos
básicos elencados no art. 6º da legislação própria, dentre eles, a inversão do ônus da prova e a efetiva prevenção e reparação de
danos patrimoniais. Sobre a inversão do ônus da prova, temos que a própria norma condiciona sua concessão a apresentação da
verossimilhança das alegações trazidas pelo consumidor e estabelece-a como uma faculdade dada ao juiz, que pode concedê-la
ou não diante do caso concreto. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não desobriga de todo o ônus do autor de
comprovar, mesmo que de forma indiciária, a veracidade dos fatos por ele trazidos aos autos, muito menos exonera o magistrado
de analisar com imparcialidade as provas trazidas pelo prestador de serviço quando da marcha processual.ÔNUS DA PROVAO
deslinde deste feito remete o julgador à análise pura e simples do ônus probatórios. Sendo assim, incumbe à parte autora provar o
fato constitutivo do seu direito alegado e à parte ré, cabe a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
vindicado pela parte autora, conforme se infere a regra de distribuição inserta no artigo 373 do Código de Processo Civil/2015,
verbis:Art. 373. O ônus da prova incumbe:I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;II - ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Sobre a matéria, leciona ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA:
"Denomina-se prova todo elemento que contribui para a formação da convicção do juiz a respeito da existência de determinado
fato".Ademais, apesar do novo entendimento trazido pelo Código de Processo Civil/2015 de que o ônus probatório passou a ser
dinâmico, nada mudou em relação a distribuição, ou seja, cabe ao autor, como dito anteriormente, o dever de provar os fatos
constitutivos de seu direito (inciso I do art. 373, CPC/2015), e ao réu o dever de provar a existência de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor (inciso II do art. 373, CPC/2015).Com efeito, à luz da sábia doutrina temos que:O fato
constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em juízo. Compõe um suporte fático que, enquadrado em dada hipótese
normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que o autor afirma ser titular. E como é o autor que pretende o
reconhecimento deste seu direito, cabe a ele provar o fato que determinou o seu nascimento e existência.O fato extintivo é aquele
que retira a eficácia do fato constitutivo, fulminando o direito do autor e a pretensão de vê-lo satisfeito - tal como o pagamento, a
compensação, a prescrição, a exceção de contrato não cumprido, a decadência legal.O fato impeditivo é aquele cuja existência
obsta que o fato constitutivo produza efeitos e o direito, dali, nasça - tal como a incapacidade, o erro, o desequilíbrio contratual.O
fato impeditivo é um fato de natureza negativa; é a falta de uma circunstância (causa concorrente) que deveria concorrer para o
fato constitutivo produzisse seus efeitos normais.O fato modificativo, a seu turno, é aquele que, tendo por certa a existência do
direito, busca, tão-somente [sic], alterá-lo - tal como a moratória concedida ao devedor.Assim se estrutura o sistema processual
brasileiro, cabendo a cada parte provar o que alegou - ou 'contraprovar' aquilo alegado e provado pelo adversário.Assim, passo a
analisar as provas contidas nos autos.Fora anexado pela requerente o "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda
referente à sala 806, bloco 01, Centro Empresarial Shopping da Ilha" firmado entre as partes em observância ao pacta sunt
servanda. No qual, ficou acordando que a entrega do imóvel estava prevista para o dia 30.09.2014 (fls. 155). O que, de fato, não
ocorrera, mesmo transcorrido o prazo de 180 dias, conforme afirmado pela própria empresa requerida em sua contestação.A par
disso, a plausabilidade das alegações da construtora requerida resta prejudicada, mesmo que este tenha alegado nos autos
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notícias acerca da Paralisação dos empregados da Construção Civil, datada de 2011; Ora, o prazo para a entrega do imóvel,
somado ao prazo de 180 dias, seria em março de 2015, Assim, passaram-se mais de 04 (quatro) anos do movimento grevista
apontado como causador do atraso, fato que por si só não é capaz de justificar a falha na prestação do serviço, ainda mais se
considerado o lapso temporal tão grande. Acerca da alegação da falta de materiais e da dificuldade de contratação de mão de obra
qualificada, também sustentadas pela Construtora Requerida, não devem ser acolhidas, visto que, toda prestação de serviço exige
organização e planejamento; Especialmente àquela decorrida de empreendimentos de grande porte, cujos valores envolvidos são
vultuosos, bem como os polos passivos são inúmeros. Afinal, não se trata de 1 (um) pequeno grupo prejudicado, mas toda uma
comunidade que se beneficiaria do cumprimento deste contrato de compra e venda. RESPONSABILIDADEAnalisando
detidamente os autos, verifico que as atitudes da Requerida em descumprir às cláusulas referentes a entrega do imóvel, atrasando
a obra por mais de 17 de meses, denota clara violação ao princípio da boa-fé objetiva.No que tange à violação do princípio da boa-
fé objetiva, dispõe o art. 422 do Código Civil de 2002:"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."Partindo desta análise, pondera Maria Helena Diniz,
definindo-o como:"...a boa-fé objetiva, prevista no artigo sub examine, é alusiva a um padrão comportamental a ser seguido
baseado na lealdade, impedindo o exercício abusivo de direito por parte dos contratantes, no cumprimento não só da obrigação
principal mas também das acessórias". (9. ed. rev. e atual, de acordo com o novo Código Civil -São Paulo: Saraiva, 2003. p.
323.)Ao comentar sobre o princípio basilar da boa-fé objetiva, aduzem Cláudio Bonatto e Paulo Valério Dal Pai Moraes (Procurador
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul):"traduz a necessidade de que as condutas sociais estejam adequadas a condutas
aceitáveis de procedimento que não induzam a qualquer resultado danoso para o indivíduo, não sendo perquirido da existência de
culpa ou de dolo, pois o relevante na abordagem do tema é a absoluta ausência de artifícios, atitudes comissivas ou omissivas,
que possam alterar a justa e perfeita manifestação de vontade dos envolvidos em um negocio jurídico ou dos que sofram reflexos
advindos de uma relação de consumo." (Questões controvertidas do Código de Defesa do Consumidor, p. 37/38,1999)Observam-
se, nítidas as práticas abusivas e ilegais perpetradas pela requerida em detrimento dos autores, refletindo flagrantes desrespeitos
a princípios constitucionais e consumeristas.Nesse mesmo sentido reza o caput do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor:Art. 14. 0 fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos ã prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.Assim, resta cristalino que o fornecedor responderá, independentemente de existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.O caso versa de uma
típica falha na prestação de serviços, tendo em vista que os requerentes confiavam plenamente que o serviço contratado fosse
prestado de forma segura e correta. Entretanto, como bem demonstrado, a Demandada falhou quanto à prestação de seu serviço,
uma vez que se espera de uma grande empresa como a Requerida, é que agisse com lealdade perante os seus consumidores,
fato que não ocorreu, pois, como mencionado, o atraso a obra foi de mais de 18 meses. Da leitura e compreensão do art. 402 do
Novo Código Civil, extraímos o entendimento acerca das perdas e danos. Vejamos:Art. 402. Salvo as exceções expressamente
previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente
deixou de lucrar.Interpretando com maestria o dispositivo acima, a civilista Maria Helena Diniz assevera que "seriam perdas e
danos o equivalente ao prejuízo suportado pelo credor em virtude de o devedor não ter cumprido, total ou parcialmente, absoluta
ou relativamente, a obrigação, expressando-se numa soma de dinheiro correspondente ao desequilíbrio sofrido pelo lesado" (in
Código Civil Anotado, 9. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 308). E continua:"Para conceder a indenização de perdas e
danos, o juiz deverá considerar se houve: dano positivo ou emergente, que consiste num déficit real no patrimônio do credor, e
dano negativo ou lucro cessante, relativo à privação de um ganho pelo credor, ou seia, o lucro que ele deixou de auferir em razão
do descumprimento da obrigação pelo devedor." (DINIZ, 2003, p. 309, grifo nosso)Na situação, é cristalina a sua adequação à lição
acima transcrita, pois como já alegado, o Requerente ficou sem usufruir do imóvel, seja usando, seja percebendo alugueis
adequadamente durante todos os meses seguintes ao prazo inicialmente estipulado para conclusão da obra. Destaco ainda, que
não foi comunicado motivo plausível para o atraso na obra, ou qualquer argumento que justifique o atraso. Nesse Sentido:DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES)
E MORAIS. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. AFASTADA. INCORPORADORA É
RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. CONGELAMENTO DE SALDO DEVEDOR DE APARTAMENTO
ADQUIRIDO EM PLANTA DEFERIDO PELO JUIZ A QUO. ATRASO INJUSTIFICADO DA ENTREGA DA OBRA.
ULTRAPASSADO PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO CONTRATUALMENTE. CONTRATO DE ADESÃO. CONGELAMENTO
DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O apelante, porquanto atue no caso como Incorporadora no contrato de compromisso de compra e venda, nos
termos do art. 43 da Lei nº 4.591/64, não pode furtar-se da obrigação de responder pelos prejuízos causados aos adquirentes das
unidades, a despeito de quem seja o promitente vendedor. 2. O descumprimento injustificado do prazo contratual de entrega do
imóvel, agravado pelo próprio extrapolamento do prazo de tolerância previsto contratualmente, significa, invariavelmente, o
decurso de mais tempo em que será corrigido o saldo devedor, em benefício da construtora, sem que haja qualquer
contraprestação ao consumidor, pelo atraso injustificado, a que não deu causa. A jurisprudência pátria, em casos dessa natureza,
tem reconhecido a possibilidade de ser congelado o saldo devedor para evitar maiores prejuízos aos consumidores. 3. Para a
jurisprudência pátria majoritária, o atraso injustificado na entrega ao consumidor de imóvel não tem o condão de se constituir, por si
só, ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, quando desacompanhado de provas de que esse ato provocou prejuízos
ou transtornos que excedam os aborrecimentos comuns a que está submetido o homem médio. 4. Apelo Conhecido e parcialmente
provido. (TJ-MA - APL: 0141762015 MA 0048390-91.2013.8.10.0001, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de
Julgamento: 20/08/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2015)Assim, resta configurado que houve perda
financeira por parte do requerente, ocasionada por culpa exclusiva na falha da prestação de serviço da Construtora requerida. DA
RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOSEm relação ao pedido de rescisão contratual, resta claro que
houve a perda do objeto, haja vista a entrega do imóvel, devendo ser observado os demais pedidos contidos na inicial.Em verdade,
a princípio, o atraso na entrega do imóvel não pode ser imputado nem assumido pela parte consumidora, uma vez que os riscos do
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negócio são peculiares da atividade empresarial das Pessoas Jurídicas requeridas. Ademais, não é razoável que a parte que deu
causa comine multa e juros, além de corrigir o saldo devedor dos bens.Taxa de corretagemCom relação à taxa de corretagem, a
autora pleiteia a repetição do indébito em relação ao pagamento supostamente indevido da taxa de corretagem, alegando, para
tanto, que desconhecia o caráter ilícito da cobrança da mesma, requerendo a devolução em dobro do valor pago indevidamente.
Com efeito, em relação a taxa de corretagem, segundo entendimento do STJ, é legítima a transferência do ônus ao consumidor,
desde que revestido de clareza e transparência na previsão contratual, sendo que o custo deve ser previamente informado,
especificando o valor do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente.Assim,
verifica-se no Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel em tela, a parte autora foi previamente informada dos valores
a serem por ele pagos, de maneira clara e descriminada, não podendo, neste momento, alegar abusividade da cobrança.Nesse
sentido, a 2ª Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n°. 1.599.511/SP, referente ao Tema 938, firmou
entendimento reconhecendo a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem, (STJ - REsp: 1535663 SP 2015/0128424-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ
30/06/2017).Da cláusula penal A parte demandante sustenta que o pacto firmado entre as partes, na cláusula sétima (item 7.1 do
contrato), cominam ao comprador inadimplente o pagamento do valor devido acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa
moratória de 2%, ambos calculados sobre o valor inadimplido atualizado. Pontuam, ademais, que tais encargos também são
devidos pela construtora, em aplicação inversa, no caso de atraso na entrega do imóvel.Requer, dessa forma, a aplicação de
forma inversa da cláusula penal em favor da adquirente, considerando o inadimplemento da obrigação da construtora de entregar o
imóvel no prazo assinalado. Tal matéria foi objeto de afetação pelo STJ que, ao analisar a tese suscitada no Tema 971, firmou o
seguinte parâmetro, verbis:Tema 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo
previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em
dinheiro, por arbitramento judicial. No voto que deu ensejo à mencionada tese, o em. Ministro Relator enfatizou o seguinte:"(.) é
tendência mundial exigir reciprocidade entre as multas impostas ao consumidor e ao fornecedor, o que foi adotado na Diretiva n.
93/13, do Conselho da Comunidade Econômica Europeia (CEE), de 5/4/93, nos termos do art. 1º, alínea d, do Anexo:1. Cláusulas
que têm como objetivo ou como efeito:[...]d) Permitir ao profissional reter montantes pagos pelo consumidor se este renunciar à
celebração ou execução do contrato, sem prever o direito de o consumidor receber do profissional uma indenização de montante
equivalente se for este a renunciar.7. À vista disso, seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia adotada no CDC,
ou, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de estipular cláusula penal exclusivamente ao
consumidor, para a hipótese de mora ou de inadimplemento contratual absoluto, ficando isento de tal reprimenda o fornecedor em
situações de análogo descumprimento da avença.Destarte, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de
inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento da indenização devida pelo
fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.721 - DF (2016/0187952-6),
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO) - original sem grifos. Desse modo, resta evidente a possibilidade de inversão da cláusula penal
no caso concreto, conforme pretendido pela autora, tomando-se por base o valor pago pela mesma da sala comercial (R$
220.000,00 - duzentos e vinte mil reais).Considerando a aplicação do prazo de tolerância (o qual, como já abordado, reveste-se de
legalidade), a data efetiva da entrega da unidade A-806 seria março de 2015; contudo, tal somente veio a ocorrer em fevereiro de
2016, conforme provado pela documentação em anexo. Assim, os juros serão contabilizados por 11 (onze) meses de atraso,
respectivamente.Efetuando-se o respectivo cálculo aritmético, chega-se ao valor da multa única de 2% no patamar de R$ 4.400,00
(quatro mil e quatrocentos reais) para a unidade A - 806.Os juros de 1% multiplicados por 11 (onze) meses de atraso perfazem a
quantia de R$ 24.200,00 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e quinze centavos).A soma de tais verbas corresponde a
R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) para a sala comercial n.º 806, valor esse que deve ser ressarcido à suplicante
devido à aplicação inversa da cláusula penal dos dois contratos entabulados.Insta salientar, por oportuno, que a publicação dos
acórdãos representativos da controvérsia acima mencionada ocorreu em 25/06/2019, conforme consta no sítio eletrônico do STJ,
autorizando a aplicação da tese nos moldes ora sustentados por força do disposto no art. 1.040, III, do CPC.Da impossibilidade de
cumulação da cláusula penal com lucros cessantes no presente casoA autora pugna pela condenação das rés no pagamento de
lucros cessantes, a título de dano material, em decorrência do atraso na entrega dos imóveis, irrogando-se no direito de receber
aluguéis mensais calculados com base em 1% sobre o valor dos imóveis em questão.Acerca da matéria, o Superior Tribunal de
Justiça vinha adotando orientação no sentido de que, nesses casos específicos, os lucros cessantes seriam presumíveis e
embasados no montante que o comprador poderia auferir com o seu aluguel caso tivesse recebido o bem na data previsa na
avença, adotando-se o percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel como referencial para o cálculo do mês de
aluguel.Neste sentido, confira-se os seguintes julgados:De acordo com a jurisprudência desta Corte, a ausência de entrega do
imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em
vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora. Incidência da Súmula 83/STJ. (AgRg no AREsp 684.071/RJ,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 03/08/2015).Nos termos da jurisprudência
consolidada neste Sodalício, a inexecução do contrato de compra e venda consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na
data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros
cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes. (AgRg no AREsp
525.614/MG, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014).Essa era a
orientação adotada até então; contudo, a matéria restou afetada pela apreciação do Tema 970 pela aludida Corte Superior em
sede de recurso repetitivo, de modo que, com o julgamento ocorrido em 22/05/2019 e publicação do acórdão representativo da
controvérsia em 25/06/2019, firmou-se a seguinte tese:Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros
cessantes. No bojo do seu voto, o em. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO assim pontuou:Nessa hipótese, segundo penso, em nome
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da própria preservação da segurança jurídica, não parece, à luz do disposto no art. 416 do CC, que ambas as partes da relação
contratual possam meramente ignorar a cláusula penal moratória convencionada prefixando os danos regulares do cumprimento
imperfeito da obrigação, visto que "a segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da equivalência das prestações e
contraprestações, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e
deveres" (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 32). Nesse diapasão, o Enunciado n. 412 da V
Jornada de Direito Civil do CJF preconiza que as diversas hipóteses de exercício inadmissível de uma situação jurídica subjetiva,
tais como supressio, tu quoque, surrectio e venire contra factum proprium, são concreções da boa-fé objetiva. Além do mais, o art.
187 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Nessa vereda, ainda que se trate, no caso, de
incontroverso contrato de adesão, mas sem demonstração de dano especial, além daqueles regularmente esperados em razão da
inadimplência, não poderia a promitente vendedora (incorporadora) simplesmente requerer indenização suplementar àquela
estabelecida no instrumento contratual que redigiu.(RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.428 - SC, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE
SALOMÃO) - original sem grifos.Desse modo, face aos argumentos supracitados e aplicando ao caso concreto, infere-se que,
como visto no item anterior, foi aplicada de forma inversa a cláusula penal contemplando o percentual de juros de 1% do valor
pago por mês de atraso e mais a multa de 2%. Nessa situação, a cominação mensal de juros encontra-se até mesmo em
percentual acima (em dobro) do valor de locação estipulado pela jurisprudência (que seria de 0,5% do preço do bem). Tal situação
obsta por completo a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, sob pena de manifesto desequilíbrio na equação
econômico-financeira do contrato.Decerto, a percepção, pela autora, dos valores atinentes à devolução total do montante pago e
aplicação inversa da cláusula penal, como visto, é suficiente para preservar a equivalência da relação negocial em análise.
Entendimento contrário culminaria numa incoerência entre os direitos e deveres em jogo, de modo a promover o enriquecimento
sem causa de uma das partes, o que não soa razoável.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISEm relação ao dano moral, este
consiste em lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, em razão de investidas
injustas de outrem, que atingem a moralidade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores (art. 5º, inciso X, CF c/c
arts. 186 e 927 do CC e art. 6º, inciso VI, do CDC). Enfim, sentimentos e sensações negativas. É preciso considerar que quem
adquire o imóvel e efetua o pagamento regular das prestações sente-se frustrado por não poder dispor do bem, sofrendo aflição
psicológica, em razão do prolongado martírio de espera. Quanto ao valor dessa indenização (art. 944 e segs. do CC), na ausência
de parâmetros fixados por lei, o dano moral há que ser arbitrado mediante um prudente e razoável juízo de valoração dos fatos
apurados, levando-se em conta a intensidade do prejuízo sofrido pelo ofendido em decorrência do ato ilícito praticado pelo seu
ofensor, a extensão do dano, o grau de culpa do agente causador e a capacidade econômica de quem vai indenizar, de modo a
produzir naquele a sensação de reparação e não de indevida capitação de vantagem, e neste, o sentimento de punição pelo erro
cometido, inibindo-o de persistir nesta prática, atribuindo-se à compensação pecuniária a finalidade pedagógica que ela deva
traduzir, razão pela qual fixo o valor dessa indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, na forma do art. 487, inciso I do CPC, condenando a requerida
CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE LIV LTDA., nos seguintes termos:1 - condenar a requerida a pagar aos autores o valor
correspondente à cláusula penal na ordem de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), a ser corrigido monetariamente a
partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros legais, estes contabilizados da citação. 2 - condenar a Ré a pagar à Autora o
dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária e juros, estes a 1% aao mês, a contar
desta decisão.Julgo improcedentes os pedidos de lucros cessantes e repetição de indébito da taxa de corretagem, ante o não
cabimento de tais verbas. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes à meação do pagamento das custas
processuais.Vedada a compensação, de acordo com o art. 85, § 14, do CPC, condeno o requerido ao pagamento de honorários
advocatícios à razão de 20% (vinte por cento) do valor da condenação; já o autor, condeno a pagar os honorários sucumbenciais
no total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que ficará suspenso, vez que este é beneficiário da assistência judiciária
gratuita.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com as devidas cautelas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Luís/MA, 29 de agosto de 2019.
Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques
Juiz de Direito respondendo pela 8ª Vara Cível Resp: 131649

PROCESSO: 0825841-44.2019.8.10.0001
AÇÃO: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: ISADORA MENDES MARINHO
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
SENTENÇA
Vistos etc.
ISADORA MENDES MARINHO, devidamente qualificada nos autos, requer a anulação de seu registro de nascimento, em
virtude da duplicidade do mesmo.
Aduz a requerente que nasceu em 22/07/2000, sendo filha de Elisângela Mendes Marinho, tendo sido registrada pela sua mãe
biológica em 20 de julho de 2002, na serventia extrajudicial no Cartório do 2° Ofício da Comarca de Chapadinha/MA, sob as
Fls. 38 F, Livro A-84, Termo nº 83648.
Segue relatando que quando tinha 03 (três) anos de idade, a sua mãe biológica a entregou para sua irmã, a Sr.ª IVONE MENDES
MARINHO (já falecida) para que a criasse junto com seu companheiro Sr. GILSON CARLOS SILVA.
Afirma que a Sr.ª IVONE MENDES MARINHO e o seu companheiro Sr. GILSON CARLOS SILVA fizeram novo registro de
nascimento, como sendo seus pais e o nome da postulante como ISADORA CRISTINA MENDES MARINHO SILVA, ato que se
deu em 29 de maio de 2006, sob as Fls. 256V, Livro A 033, Termo nº 31.648, no 2° Ofício Extrajudicial da Comarca de
Imperatriz/MA.
Afirma, ainda, que todos os seus registros formais foram realizados com base no segundo assento de nascimento, onde consta seu
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nome como ISADORA CRISTINA MENDES MARINHO SILVA e seus pais sendo IVONE MENDES MARINHO e GILSON
CARLOS SILVA.
Esclarece que tem interesse que depois venha a ser reconhecida, em seu registro originário, a parentalidade afetiva dos pais de
criação, para manutenção de seu nome como conhecido até hoje.
Com a inicial juntou as certidões negativas de antecedentes criminais da Polícia Civil, da Justiça Estadual, Federal e Eleitoral (ID
20973679) em nome de ISADORA CRISTINA MENDES MARINHO SILVA.
O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no presente procedimento por inexistir interesse de
incapaz.
Os autos vieram-me conclusos.
Eis a singela história relevante da marcha processual.
Decido, emitindo resposta estatal, observando o art. 93, inciso IX, da Carta Magna c/c art. 11, do CPC..
Objetiva a interessada a anulação do seu 2.º (segundo) registro de nascimento, tirado pelos seus pais afetivos IVONE MENDES
MARINHO e GILSON CARLOS SILVA.
Com efeito, quanto ao pedido de anulação, do texto do art. 50 da Lei 6.015/73 extrai-se a norma de que todo nascimento será
registrado apenas uma vez no Cartório com atribuições para o registro civil, in verbis:
Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no
lugar da residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais
de trinta quilômetros da sede do cartório.
Ocorre que na espécie, considerando a vedação da duplicidade de registros e a regra do aproveitamento do primeiro registro de
nascimento, deverá prevalecer a primeira certidão, pois comprovada através de simples comparação com os demais
documentos de identificação (Certidões de Nascimento, RG, CPF e Boletim de Cadastramento de Identificação Civil) anexados aos
autos, cabível a decretação da anulação do segundo registro.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO - DUPLICIDADE DE ASSENTOS - SEGUNDO REGISTRO
EMBASADO EM FALSAS DECLARAÇÕES - PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO ATO - RECURSO NÃO PROVIDO 1. Restando
incontroversa a duplicidade dos registros de nascimento da apelante, e havendo comprovação de que o segundo ato fora
lavrado mediante falsas declarações das partes, deve ser reconhecida sua nulidade, com a cassação dos direitos dele
decorrentes. 2. Eventual discussão acerca da existência de paternidade socioafetiva deverá ser proposta em demanda adequada
pela parte interessada. 3. Recurso não provido. (AC 10027040371281001 MG, Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA
CÍVEL, Publicação30/05/2014, Julgamento22 de Maio de 2014)
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO. DUPLICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO. 1. COMPROVADA A DUPLICIDADE DO REGISTRO DE NASCIMENTO, O ASSENTAMENTO
POSTERIOR É INEFICAZ EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO, PRESERVANDO-SE A SEGURANÇA, A AUTENTICIDADE E A
EFICÁCIA DOS REGISTROS PÚBLICOS. 2. A CONDENAÇÃO DA PARTE NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEPENDE
DE INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO. 3. REJEITO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. RECURSO
DESPROVIDO. (APC 20110710047888 DF 0004689-17.2011.8.07.0007, Órgão Julgador3ª Turma Cível, Publicado no DJE:
21/08/2013. Pág.: 125, Julgamento24 de Julho de 2013, Relator MARIO - ZAM BELMIRO)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão também reconhece a necessidade da anulação em caso de duplicidade de
registro de nascimento:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO. REGISTRO DE NASCIMENTO. CASAMENTO. PATERNIDADE. MENOR. CONFISSÃO
MATERNA. I - Presume-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de
estabelecida a convivência conjugal (art.1.597, I do Código Civil). II - Impossibilidade da duplicidade de registros de
nascimento para uma só pessoa, situação em que um deve ser anulado. III - A confissão materna não é suficiente para excluir
a paternidade (art. 1.602 do Código Civil). IV- Recurso não provido. (Ap 0209572003, Rel. Desembargador(a) ANTÔNIO
GUERREIRO JÚNIOR, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/12/2004, DJe 30/12/2004)
REGISTRO DE NASCIMENTO. DUPLICIDADE. SOLUÇÃO. Constatada a duplicidade de registro de nascimento, impõe-se a
procedência do pedido para declarar nula a segunda inscrição, lavrada por pura ignorância da interessada, pessoa humilde e
semi-alfabetizada. (Ap 0013791999, Rel. Desembargador(a) JOSÉ STÉLIO NUNES MUNIZ, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado
em 29/08/2002, DJe 10/09/2002).
Dessa forma, tendo em vista as provas constantes nos autos, verifico a possibilidade do pedido de anulação. Ademais, no presente
caso, inexistem interesses escusos ou a possibilidade de prejuízo a terceiros.
Dispositivo -
Ante isso e dado a prova documental produzida, DEFIRO O PEDIDO, com fundamento na Lei nº. 6.015/73 e jurisprudência pátria,
para determinar ao oficial do 2° Ofício Extrajudicial da Comarca de Imperatriz/MA, que cancele o registro de nascimento de
ISADORA CRISTINA MENDES MARINHO SILVA, lavrado sob a matrícula n.º 31.648, Fls. 256V, Livro A 033.
Sem custas.
Transitada em julgado, baixem-se na distribuição e arquivem-se.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques
Juiz de Direito respondendo pela 8.ª Vara Cível

PROCESSO: 0830574-53.2019.8.10.0001
AÇÃO: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
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AUTOR: JOSIANE GARCEZ DUTRA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

SENTENÇA
Vistos etc.
JOSIANE GARCEZ DUTRA, devidamente qualificado nos autos, requer a restauração do seu Registro civil de Nascimento lavrado
sob o n.º 26071, do livro 23 - A, Fls. 81, 1º Cartório de Registro Civil da Zona da cidade.
Relata a parte interessada, que ao solicitar a segunda via de sua certidão de nascimento, foi surpreendido com a impressão da
segunda via com a data de seu nascimento e o nome equivocado de seu genitor.
Com a inicial apresentou documentos em Id 21965099.
O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, em razão de inexistir interesse de
incapaz (Id. 22807387).
Os autos vieram-me conclusos.
Eis a singela história relevante da marcha processual.
Decido, emitindo resposta estatal, observando o art. 93, inciso IX, da Carta Magna c/c art. 11, do CPC..
Objetiva o interessado a restauração de seu registro de nascimento, tendo em vista a impossibilidade de obtenção da segunda via
no respectivo cartório.
Assim, observa-se a veracidade dos fatos alegados, pois o requerente os comprovou por meio da juntada da certidão negativa do
cartório extrajudicial, merecendo, portanto, ser acolhida a pretensão aduzida.
Além disso, percebe-se que o interessado trouxe como meio de prova a cópia da própria Certidão de Nascimento que pretende
restaurar (Id 21905099), bem como sua documentação pessoal, notadamente o RG e CPF (Id 21965099), o que comprova não se
tratar de registro de nascimento tardio, mas sim restauração.
Diante disso, observa-se necessária a restauração do assento de nascimento da parte autora, razão pela qual a utilização deste
procedimento. Tais situações se fazem comum no Estado do Maranhão, tanto que o Provimento n.º 06, retificado pelo de n.º
11/2010, do Corregedor Geral de Justiça do Maranhão, já prevê a restauração em casos análogos, in verbis:
Art. 1.º - Retificar o parágrafo 1.º, do artigo 1.º, do Provimento n.° 06/2006, que passa a vigorar nos seguintes termos:
Art. 1.° - (omissis)
§ 1.o - "O pedido de restauração, distribuído a uma das Varas de Registros Públicos do local de onde foi originado o registro, será
instruído, obrigatoriamente, com fotocópia da certidão em poder do interessado, e sendo deferido, os dados do assento
serão as informações contidas nesse documento."
Art. 2.º - Este Provimento entrará, em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Com efeito, mostra-se viável autorizar a restauração do registro de nascimento da parte interessada em face de prova robusta a
comprovar os fatos alegados em sede de exordial.
Dispositivo -
Ante o exposto, e considerando a prova documental produzida, com fundamento no art. 109 da Lei n.º 6.015/1973, DEFIRO O
PEDIDO, determinando a(o) oficial(a) da 1ª Serventia Extrajudicial da Comarca de São Luís/MA, para que proceda à restauração
do assento de nascimento lavrado sob o termo n.º 26071, do livro 23 - A, fls. 81, de JOSIANE GARCEZ DUTRA, nascido no dia 15
de março de 1978, em São Luís - MA, do sexo feminino, sendo filha de JOSÉ MARIA MARINHO DUTRA e MARINALVA DA
CONCEIÇÃO PEREIRA GARCEZ, tendo como avós paternos JOÃO DA SILVA DUTRA e ANTONIA MARINHO DUTRA e avós
maternos JOSÉ MARIA GARCEZ e MARIA RAIMUNDA PEREIRA GARCEZ, declarante o pai da registrada, tudo conforme
documentos anexados, que deverão acompanhar a presente decisão.
Sem custas.
Transitada em julgado, baixem-se na distribuição e arquivem-se.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques
Juiz de Direito respondendo pela 8.ª Vara Cível

Nona Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

Processo nº. 21889-08.2010.8.10.0001 (9ª Vara Cível)
Exequente: Banco Bradesco S/A
Advogado(a): Dra. Ana Lúcia Antinolfi - OAB/RS nº 25.812
Advogado(a): Dr. Osíris Antinolfi Filho - OAB/RS nº 22.189
Advogado(a): Dr. Clayton Moller - OAB/RS nº 21.483
Executados: Antonio Francisco dos Santos e A M dos Santos
DECISÃO DE FL. 62/63– (...) Decido. Indefiro o pedido de fls.67/69, visto que não se esgotaram as diligências para
localização do paradeiro da parte devedora e a parte exequente não demonstrou a necessidade da intervenção
estatal para os fins ali especificados.Ciência da certidão negativa/AR anterior. Diante da referida certidão, determino a
utilização dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD para verificação dos endereços do executado/réu, mediante o
prévio recolhimento da taxa judiciária. Com o pagamento, a ser feito em 05 (cinco) dias, efetue-se a ordem de consulta,
salientando-se que não haverá devolução do valor recolhido em razão de buscas que apresentem resultado negativo. No
mesmo prazo acima concedido, traga a autora certidão de breve relato da JUCEMA ou entidade assemelhada, caso o
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executado/réu se trate de pessoa jurídica. Determino, também, para atendimento às exigências do art. 256, §3º do CPC,
que A PARTE INTERESSADA providencie a expedição e posterior apresentação a este juízo de ofícios para empresas
concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado. Consigno, desde já, que caso
reste infrutífera a diligência requerida pela autora, os endereços encontrados em razão das determinações supra ainda não
diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, devendo a autora providenciar o necessário. Por fim, caso todas as diligências
determinadas acima se mostrem infrutíferas, fica desde já deferida a citação por edital, devendo a autora providenciar o
necessário. Nessa hipótese, dispenso a realização da audiência preliminar, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da
citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do CPC. Tendo
em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do NCPC, autorizo a publicação do
edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Manifeste-se a
autora, dizendo em termos de seguimento e providenciando o que for necessário, sob pena de extinção. Intimem-se.
São Luís, 23 de maio de 2019.

ERNESTO GUIMARÃES ALVES
Juiz de Direito

Processo nº. 1761-41.1985.8.10.0001 (9ª Vara Cível)
Autor(es): Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado(a): Dr. Thiago Gonzalez Boucinhas - OAB/ MA nº 9.251
Advogado(a): Dr. Gilmar Pereira Santos - OAB/ MA nº 4.119
Requerido: Metaltec Ltda
DESPACHO DE FL. 349– (...)Decido. Dado o teor da petição de fl. 346, expeça-se carta precatória para os fins requeridos às fls.
340/341, com prazo de noventa dias para cumprimento do ato. Intimem-se as partes para ciência da expedição da carta precatória
e para que a parte exequente comprove em cinco dias a respectiva distribuição junto ao juízo deprecado, com a efetivação dos
atos ali determinados.
São Luís, 8 de maio de 2019.

ERNESTO GUIMARÃES ALVES Juiz de Direito

Décima Primeira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0022421-74.2013.8.10.0001 (246202013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO | LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

AUTOR: EXPRESSO CIDREIRA SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO: ADRIANA MOTA FACUNDE LIMA ( OAB 181191-RJ ) e KATYENE REGIA DE SOUSA BASTOS ( OAB 8024-MA ) e MARCO AURELIO
NEVES LIMA ( OAB 180715-RJ )

REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e DURAFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA
ADVOGADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR ( OAB 6012-CE )

Processo : 24620/2013Exequente : EXPRESSO CIDREIRA SERVIÇOS LTDAAdvogada : Adriana Mota Facunde Lima OAB/RJ 181.191Executado : DURAFIBRA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAAdvogado : Francisco de Oliveira Carvalho Júnior OAB/CE 6.012DECISÃO Trata-se de
cumprimento de sentença proposto por EXPRESSO CIDREIRA SERVIÇOS LTDA contra DURAFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA, visando a satisfação de seu crédito estipulado na sentença condenatória. Denota-se que os litigantes entabularam acordo depois do
trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo, a parte executada efetuado o pagamento da integralidade da dívida firmada na avença. Desse modo, pela
inteligência do art. 924, inciso II, do CPC/2015, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro nos art. 526, § 3o, art. 924, inciso I, c/c art.
925, todos do CPC/2015, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Outrossim, determino: 1) À Secretaria para baixar (retirar) as restrições de
circulação e transferência porventura existentes nos veículos declinados na petição de fls. 697-698, certificando o cumprimento da medida. 2) Após, remetam-se
os autos à Contadoria para apuração das custas processuais. Em seguida, intime-se o executado, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias,
recolher as custas processuais calculadas, sob pena de inscrição na dívida ativa. Havendo pagamento arquivem-se. Noutro lado, em não havendo quitação das
custas, inscreva-se no SIAFERJ, arquivando-se. Cumpra-se. Intime-se. São Luís (MA), 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO FERREIRA NETOJuíza de Direito -
Titular da 11ª Vara Cível Resp: 151365

PROCESSO Nº 0015629-36.2015.8.10.0001 (168032015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: ERLANIO ITALO LOPES DO NASCIMENTO BARRETO ( OAB 14859-PI ) e ERLANIO ITALO LOPES DO NASCIMENTO BARRETO ( OAB
17473A-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: KARINA LUZIA OLIVEIRA SANTOS JANSEN PEREIRA ( OAB 8948-MA ) e PABLO F FIGUEIREDO DOS ANJOS ( OAB 17679-MA )

Processo : 16803/2015Autor : MARIA ELIZIANA BARRETO DE CARVALHO LIMAAdvogado : Erlanio Italo Lopes do Nascimento BarretoRéu : JOSÉ GABRIEL
CAVALCANTE JORGEDESPACHODefiro o pedido de fl.308.Oficie-se ao perito nomeado, solicitando que seja designada nova data, hora e local para a
realização da perícia deferida nos autos, podendo a Secretaria obter tas informações via comunicação telefônica ou e-mail, certificando o cumprimento nos autos.
Prazo de 10 dias.Com a data, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a autora, pessoalmente e através de seu advogado, e o réu, através de seu
advogado para comparecimento.Deverá o perito apresentar o laudo, nos 15 dias úteis, contados a partir da data da realização da perícia, como já determinado
no despacho de fl. 279. Com a juntada, sem necessidade de nova conclusão, intimem-se as partes sobre o laudo e providenciem, querendo, parecer de seus
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assistentes, em 05 (cinco) dias, devendo, nessa oportunidade requerer as providências que acharem necessárias.São Luís (MA), 30 de agosto de
2019.Raimundo Ferreira NetoJuiz de Direito Titular da 11ª Vara Cível Resp: 102533

PROCESSO Nº 0018363-57.2015.8.10.0001 (197502015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADO COM COBRANÇA

AUTOR: SC2 MARANHÃO LOCAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO: RAQUEL ZANETTI ROSSI DE SALLES ( OAB 11703-MA )

REU: ILHA DOS SABORES RESTAURANTE LTDA

DESPACHOIntime-se a parte exequente para dar andamento aos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.São Luís (MA), 27 de
agosto de 2019.Raimundo Ferreira NetoJuiz de Direito Titular da 11ª Vara Cível Resp: 151365

PROCESSO: 0850352-14.2016.8.10.0001
PARTE AUTORA: ROSA MARIA SOARES MELO e DEBORA ROSIER SOARES MELO
Advogado(s) do reclamante: MARCIA MORAES REGO DE SOUZA OLIVEIRA OAB/MA 5.927
PARTE RÉ: BRADESCO SAUDE S/A
Advogado(s) do reclamado: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB/MA 11.706-A

DESPACHO
1. Defiro o pedido para levantamento do incontroverso e, para tanto, EXPEÇA-SE alvará judicial, sem ônus, em favor da parte
autora ROSA MARIA SOARES MELO E DÉBORA ROSIER SOARES MELO e/ou em nome de sua advogada, Márcia Moraes
Rêgo de Souza Oliveira OAB/MA n° 5.927, no valor de R$ 15.342,25, incluindo os acréscimos legais e proporcionais.
2. Intime-se a devedora, BRADESCO SAÚDE S/A, através de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis efetue o
pagamento da diferença entre a importância paga e a devida, no montante de R$ 80.129,10 (oitenta mil, cento e vinte nove reais,
dez centavos), indicada na petição id22644535 a 22644976, sob pena de multa de 10%, bem como honorários advocatícios no
mesmo patamar (10%) sobre o valor do débito, na forma do §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil.
3. Cientifico, desde logo, a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze)
dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, caso desejar, nos próprios autos, sua impugnação,
na forma do artigo 525 do CPC/2015, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro.
4. Caso ocorra pagamento, intime-se o advogado do exequente, via ato ordinatório, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, dizer
se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença, com advertência de que seu silêncio
importará em anuência em relação à satisfação integral do débito.
5. Caso não haja pagamento ou a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha
discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado (no segundo caso), acrescida da multa e dos honorários (sobre o
remanescente, no segundo caso) na forma do artigo 523, § 2º, do CPC/2015.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

RAIMUNDO FERREIRA NETO
Juiz de Direito – Titular da 11ª Vara Cível

Processo : 0865358-90.2018.8.10.0001
Autor : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado : Roberta Beatriz do Nascimento (OAB/SP 192.649)
Réu : FRANCISCO CARLOS MACEDO RODRIGUES

SENTENÇA
Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra FRANCISCO CARLOS MACEDO
RODRIGUES, alegando que celebrou com a mesma contrato de financiamento com garantia em alienação fiduciária, tendo dado
como garantia o veículo descrito na inicial.
Decisão deferindo a liminar sob o id 19368102.
Em seguida, o requerente pediu a desistência da ação (id 22672666).
É o que convém relatar. Decido.
Com efeito, pode a parte autora, a qualquer momento, requerer a desistência da ação, harmonizando seus interesses com a parte
adversa. Sequer houve citação, não se aperfeiçoando a relação processual, inexistindo réu na demanda, desse modo,
desnecessário, pois, o consentimento do réu nesse sentido.
Em face do exposto, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da ação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
na forma prevista no parágrafo único do artigo 200 do CPC, ao tempo em que EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, na conformidade do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Custas como recolhidas. Sem honorários advocatícios. Proceda-se ao desbloqueio do veículo no sistema RENAJUD.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
São Luís (MA), 30 de agosto de 2019.

Juiz RAIMUNDO FERREIRA NETO
Titular da 11a Vara Cível
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PROCESSO Nº 0015603-33.2018.8.10.0001 (1602832018)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGANTE: ELIVANIA PINTO SOUSA
ADVOGADO: RODRIGO GOMES DE FREITAS PINHEIRO ( OAB DEFENSORPUB-MA )

EMBARGADO: SC2 MARANHÃO LOCAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO: JORGE RACHID MUBARÁK MALUF FILHO ( OAB 9174-MA ) e JOSÉ LUIZ FERNANDES GAMA ( OAB 7340-MA ) e RACHID MALUF
ADVOCACIA E CONSULTORIA ( OAB 0187-MA )

Processo nº : 15603-33.2018.8.10.0001 (1602832018)Embargante : ELIVANIA PINTO SOUSAEmbargado : SC2 MARANHÃO LOCAÇÃO DE CENTROS
COMERCIAIS LTDASENTENÇATrata-se de Embargos à Execução opostos por ELIVANIA PINTO SOUSA, na qual arguiu sobre a nulidade da citação por edital,
eis que não obedeceu aos parâmetros legalmente estipulados pela Lei Adjetiva Processual, pugnando, pois, a nulidade de todos os atos processuais posteriores
ao ato citatório.É o relatório. Decido.Analisando os autos principais observa-se que a execução tem origem em título executivo judicial (sentença), entretanto, ao
ser a parte ré intimada para cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias ajuizou Embargos à Execução, distribuído por dependência.Imperioso
assentar, todavia, que o recebimento dos Embargos à Execução como se fosse IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, reveste-se de caráter excepcional e, poderia ser
acolhido com base no princípio da fungibilidade, desde que presente os seus requisitos.Com efeito, na execução de sentença (título executivo judicial) se
concretiza pelo instituto do cumprimento de sentença, onde a segurança do juízo se efetiva penhora. Desse modo, o devedor, ora executado, só poderá valer-se
da impugnação à execução tão somente DEPOIS de realizada a constrição ou depósito da quantia, posto que o prazo para impugnação só começa a correr após
o devedor haver sido intimado desta, conforme dispõe os arts. 523 e 525, ambos do CPC, verbis: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada
em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o
executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo
previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será
expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (...)Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. (grifo nosso).No caso dos autos, contudo, isso não ocorreu. A aplicação do princípio da fungibilidade se mostra inviável em virtude das
circunstâncias em que foram propostos os embargos de execução, quando deveria se valer de impugnação.Evidencia-se, pois, a falta de interesse de agir.
Destarte, necessário se faz extinguir o presente processo, eis que impossível seu prosseguimento, como demonstrado alhures, em virtude da impossibilidade do
princípio da fungibilidade. Ante o exposto, arrimado no art. 485, inciso I, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da parte
embargada, os quais hei por bem arbitrar em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, visto que este montante é adequado para remunerar condignamente o
patrono da parte ré, levando em conta o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, trabalho e o tempo
despendido pelo causídico no acompanhamento do feito, consoante ditames dos incisos I a IV, do art. 85, §2º, do CPC/15, sobre tais honorários, incidirão juros
de 1% (um por cento), a contar do trânsito em julgado (inteligência do art. art. 85, §16, CPC/15) e correção monetária a contar do ajuizamento da ação, nos
termos da Súmula nº 14 do STJ: "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo
ajuizamento". Contudo, considerando que o embargante litiga sob o benefício da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o réu
(credor) demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade em favor da autora, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária, conforme art. 98, §3º, do CPC/15.Translade-se cópia desta sentença para os autos principais. Prossiga-se
com a execução em apenso. Intime-se o Defensor Público mediante vista dos autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-
se os autos.São Luís (MA), 27 de agosto de 2019.Raimundo Ferreira Neto Juiz de Direito Titular da 11ª Vara Cível Resp: 151365

Décima Segunda Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

Processo nº 0002470-26.2015.8.10.0001
Requerente: AUTOR: ANA CRISTINA FIALHO BARBOSA
Advogado(s) do reclamante: CLOVES DE JESUS CARDOSO CONCEICAO FILHO OAB/MA12419
Requerido(a): L.C. DA SILVA - OPERADORA DE TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS - EPP
Advogado(s) do reclamado: ADRIANO DE JESUS ARAUJO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, GABRIEL SILVA PINTO
ATO ORDINATÓRIO
Respaldado pelo provimento nº 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça, submeti intimação via sistema para que o requerente no prazo de 10
(dez) dias, recolher as custas para realização das consultas aos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, com o intuito de localizar bens
em nome do executado.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
87296454334
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo nº 0027714-88.2014.8.10.0001
Requerente: AUTOR: GLAUBER MACHADO RODRIGUES, NOGUEIRA RIOS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP
Advogado(s) do reclamante: TIAGO LUIZ RODRIGUES NEVES, THIAGO DIAS SANTOS, TARCISIO DA SILVA ALVES, BRUNO
ROCIO ROCHA OAB/MA 20146, ALDINETH LIMA GARROS MACEDO OAB/MA 8249
Requerido(a): EGESA ENGENHARIA S/A
Advogado(s) do reclamado: PATRICIA CRISTINA TAVARES ROCHA
ATO ORDINATÓRIO
Em atenção ao despacho retro, intimo a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, recolher as custas para expedição de certidão
de inteiro teor para os fins do artigo 517 e seguintes do CPC.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EMMANUELLE MOEMA MILHOMEM SOARES
12ª Unidade Jurisdicional Cível
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Processo nº 0808034-11.2019.8.10.0001
Requerente: AUTOR: NAEL PINHEIRO PEREIRA
Advogado(s) do reclamante: RAIMUNDO NONATO GUALBERTO OAB/MA 5889
Requerido(a): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
Advogado(s) do reclamado: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/RJ 18125
ATO ORDINATÓRIO
Em atenção ao despacho retro, intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem
produzir, estabelecendo a relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide de sorte a justificar a
sua adequação e pertinência (art. 357, II, do CPC), ou requeiram o julgamento antecipado da lide.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EMMANUELLE MOEMA MILHOMEM SOARES
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo nº 0814616-95.2017.8.10.0001
Requerente: AUTOR: OLIVAR SILVA CARVALHO
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
Requerido(a): BANCO BONSUCESSO S.A.
Advogado(s) do reclamado: RICARDO FABRICIO CORDEIRO CASTRO OAB MA 9835, DIEGO MONTEIRO BAPTISTA OAB RJ
153999
ATO ORDINATÓRIO
Respaldado pelo provimento nº 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça e de Ordem do MM. Juiz Sebastião Joaquim Lima
Bonfim, Titular da 12ª Vara Cível, submeti intimação via Diário da Justiça Eletrônico para que a parte requerida efetue no prazo de
15 dias, o depósito da quantia R$ 683,07 (seiscentos e oitenta e três reais e sete centavos), complementando, dessa forma, o valor
atualizado da condenação, a título de honorários devidos ao FADEP, nos termos do art. 523, §1° do CPC.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
Lindemberg Araújo Oliveira
Técnico Judiciário - Mat. 1477934
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo nº 0825968-79.2019.8.10.0001
Requerente: AUTOR: CRISTIANA MEDEIROS MENEZES
Advogado(s) do reclamante: LUIS CARLOS OLIVEIRA MOREIRA OAB/MA 9585
Requerido(a): EXPRESSO GUANABARA S/A
Advogado: Advogado(s) do reclamado: MARCIO RAFAEL GAZZINEO
ATO ORDINATÓRIO
Respaldado pelo provimento nº 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça, submeti intimação via sistema PJE para que a parte
autora se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias sobre a contestação protocolada pela demandada.
Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019
EMMANUELLE MOEMA MILHOMEM SOARES
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo nº 0828374-73.2019.8.10.0001
Requerente: EMBARGANTE: ALBERT LUIS MAGALHAES CARNEIRO
Advogado(s) do reclamante: CAMILA CAROLLINE SANTOS FROES
Requerido(a): COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
Advogado: FERNANDO MENEZES ROCHA OAB/MA 7755
ATO ORDINATÓRIO
Respaldado pelo provimento nº 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça, submeti intimação via sistema PJE para que a parte
requerida se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias sobre os Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes apresentada pela
parte autora.
Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019
EMMANUELLE MOEMA MILHOMEM SOARES
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo nº 0834454-87.2018.8.10.0001
Requerente: AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado(s) do reclamante: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/MA 16843-A
Requerido(a): MARIA RAIMUNDA SILVA DIAS CARDOSO
Advogado(s) do reclamado: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ

ATO ORDINATÓRIO
Em atenção às disposições do provimento nº 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça e ao que dispõe o art. 152, VI, do Código
de Processo Civil: sirvo-me do presente para "Intimar a parte apelada para, querendo, apresentar Contrarrazões no prazo legal ".
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.

EMMANUELLE MOEMA MILHOMEM SOARES
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Serventuário da Justiça
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Reg. Distribuição: 0807872-50.2018.8.10.0001
Denominação: Execução
Exequente(s): LUCIVALBER ANTONIO COSTA DA SILVA
Executada(s): WASHINGTON MENDES BASTOS, com endereço em local incerto e não sabido
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
O MM. JUIZ DE DIREITO SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM, TITULAR DA 12ª UNIDADE JURISDICIONAL CÍVEL DA
COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI. ETC.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada, para, na forma do art. 513 §2º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor
indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento
voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento, bem como de honorários advocatícios
de dez por cento (art. 523, § 1º do CPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput do art. 523 do CPC, a multa e
os honorários acima mencionados incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º do CPC). Fica a parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC). E para que
chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de São Luis, Capital do Estado do Maranhão, na Secretaria da 12ª Unidade Jurisdicional Cível. Aos
Quarta-feira, 28 de Agosto de 2019. EU_______, Ângelo Pinto Oliveira, Secretário Judicial, mandei digitar e assino.

Juiz SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Unidade Jurisdicional Cível

Reg. Distribuição: 0813296-39.2019.8.10.0001
Ação: [Contratos Bancários]
Requerente: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
Requerida(s): R ROCHA SANTOS - ME e outros (3)
Citando(a): RÉU: R ROCHA SANTOS - ME, FRANCISCO CARLOS RIBEIRO SANTOS, TEREZINHA ROCHA SANTOS,
RAFAELLA ROCHA SANTOS, todos com endereço incerto e não sabido.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O MM. JUIZ DE DIREITO SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM,TITULAR DA 12ª UNIDADE JURISDICIONAL CÍVEL DA
COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI. ETC.
FINALIDADE: CITAÇÃO das partes requeridas para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento requerido na
inicial, acrescido de juros legais e atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento e pagamento de 5% (cinco por
cento) do valor atribuído à causa ou, querendo, ofereça embargos, independente da segurança do juízo (art. 702 do NCPC).
Ficando ainda advertido(a) que, em caso de cumprimento no prazo assinalado, ficará isento(a) de pagar as custas processuais
(art. 701, § 1º do NCPC). Se, de outra sorte, deixar transcorrer o referido prazo, sem qualquer manifestação, será o presente
convertido em título executivo. E para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente, o qual será afixado no local
de costume e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de São Luis, Capital do Estado do Maranhão, na Secretaria da 12ª Unidade Jurisdicional Cível. Aos
Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019. EU _______, Ângelo Pinto Oliveira, Secretário Judicial, mandei digitar e assino.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Unidade Jurisdicional Cível

Reg. Distribuição: 0837446-55.2017.8.10.0001
Denominação: Execução
Exequente(s): CEUMA-ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
Executada(s): JEFERSON BRUNO JANSEN PEREIRA, com endereço na Praça Getúlio Vargas, 110A, Centro, Coroatá/MA - CEP:
65415-000
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
O MM. JUIZ DE DIREITO SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM, TITULAR DA 12ª UNIDADE JURISDICIONAL CÍVEL DA
COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI. ETC.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada, acima nomeada para, na forma do art. 513 §2º do CPC, para, no prazo de 15
(quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 143), acrescido de custas, se
houver. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento, bem
como de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, § 1º do CPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no
caput do art. 523 do CPC, a multa e os honorários acima mencionados incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º do CPC). Fica a
parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
(art. 525 do CPC).
Dado e passado nesta cidade de São Luis, Capital do Estado do Maranhão, na Secretaria da 12ª Unidade Jurisdicional Cível. Aos
Quarta-feira, 28 de Agosto de 2019. EU_______, Ângelo Pinto Oliveira, Secretário Judicial, mandei digitar e assino.

Juiz SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Unidade Jurisdicional Cível
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Processo: 0004579-47.2014.8.10.0001
Autor: TERESA CRISTINA DA COSTA FERREIRA
Advogado: FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB: MA9425
Réu: RÉU: TNL PCS S/A
Advogado: ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS OAB: MA12049-A, CINARA MARQUES MARTINS OAB:
MA11916, MARIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA OAB: CE6764

DESPACHO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer quanto a seguimento do feito, sob as penas prevista em Lei.
São Luís/MA, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo nº. 0020958-29.2015.8.10.0001
Requerente: BANCO DO BRASIL SA
Advogado: RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB: MA10348-A
Advogado: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB: PR08123
Requerido(a):SOMEC - SOCIEDADE MARANHENSE DE CONSTRUCOES LTDA - EPP e outros (3)
Advogado: IRACY GOMES LUCENA COSTA OAB: MA9374

DESPACHO
Considerando que a conciliação, a mediação e outros métodos meios de solução consensual de conflitos conciliação
devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores e membros do Ministério Público (art. 3ª, §3º do CPC), sendo,
inclusive, o magistrado incumbido, por força do que dispõe o art. 139, V do mesmo Código, de promovê-la a qualquer
tempo, e, ainda, tendo em vista o requerimento do demandado Somec - Sociedade Maranhense de Construções LTDA
nesse sentido (id nº 21670363), designo, com esse fim, Audiência de Conciliação para o dia 24/09/2019, às 11:00 h a ser
realizada nesta Unidade, ato ao qual deverão ser intimadas as partes a comparecerem ou se fazerem representar por
procuradores com poderes para negociar e transigir, não se olvidando do que disciplina o art. 334, §8º do CPC.
A audiência somente deixará de ser realizada se ambas as partes manifestarem desinteresse (art. 334, §4º, CPC).
Nesse caso, proceda-se ao cancelamento do ato, fazendo os autos retornarem conclusos para julgamento antecipado.
Intimem-se.

São Luís/MA, Sábado, 31 de Agosto de 2019
Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM

Titular da 12ª Vara Cível
/EMMSC

PROCESSO nº.0031034-83.2013.8.10.0001
Requerente:GUSTAVO MEDEIROS MOTA ANDRADE
Advogado: OSMAR DE OLIVEIRA NERES JUNIOR OAB: MA7550
Requerido(a): MOTORTERRA LTDA

DECISÃO
Considerando a inércia da parte exequente noticiada na certidão de id 22092920, e não tendo sido encontrados bens do devedor,
suspendo a execução com base no art. 921, inciso III, do CPC, e determino o arquivamento dos autos, conforme já determinado na
decisão de id 20908862.
Fica a parte credora ciente de que eventual pedido de desarquivamento deverá ser instruído com comprovada indicação e
localização de bens do executado.
Proceda a Secretária às baixas de praxe.

São Luís (MA), Terça-feira, 06 de Agosto de 2019
JUIZ SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM

Titular da 12ª Vara Cível
/EMMSC

Processo nº. 0034443-96.2015.8.10.0001
Requerente: BANCO DO NORDESTE
Advogado: ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO OAB: MA12654-A
Advogado: JOSE RIBAMAR BARROS JUNIOR OAB: MA8109
Requerido(a):EMENEGILDO COSTA e outros

DESPACHO
Indefiro o pedido de penhora do veículo localizado através do sistema Renajud (id 19296633, p. 12), considerando que o referido
bem possui restrição ativa anterior cuja inserço foi promovida pela 6ª Vara do Trabalho de São Luís, no dia 25/09/2017, não
estando, portanto, livre e desembaraçado para a realização de futura hasta pública.
Assim, não se mostra condizente com os postulados da razoabilidade e da efetividade determinar a penhora de bem que se
encontra garantindo crédito trabalhista.

Considerando a impossibilidade da constrição ora requerida pelo exequente, e ainda, por incumbir ao credor diligências acerca da
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localização de bens passíveis de penhora de modo a satisfazer o crédito perseguido, determino a sua intimação, por meio do
advogado constituído para, que no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que entender cabível para prosseguimento da
execução, sob pena de suspensão do feito, ex vi do art 921 do CPC.
Cumpra-se.

São Luís/MA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019.
Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM

Titular da 12ª Vara Cível
/EMMSC

Processo: 0034682-71.2013.8.10.0001
Autor: BANCO BRADESCO SA
Advogado: CLAYTON MOLLER OAB: RS21483, FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA OAB: MA9117-A
Réu: EXECUTADO: RENATA SERRAO PINHEIRO, S.T.C SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA,
RENATO SERRA PINHEIRO, FRANCISCO DOS REIS COSTA PINHEIRO

DESPACHO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.
São Luís/MA, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo: 0036104-81.2013.8.10.0001
Autor: CEUMA-ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
Advogado: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOS OAB: MA4915 Endereço: 39, 6, AP1301 ED PORTO BELO, PONTA DA AREIA, SãO LUíS - MA - CEP:
65077-370 Advogado: MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS OAB: MA10221 Endereço: 08 CONDOMINIO SAN RAFAEL, 104, BLOCO 03, RECANTO DOS
VINHAIS, SãO LUíS - MA - CEP: 65010-220
Réu: RÉU: MARIA DA SILVA OLIVEIRA

DESPACHO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo nº 0047380-12.2013.8.10.0001
Requerente: AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/MA 9348-A
Requerido(a): MARIA ALICE MUBARACK MALUF - EPP e outros
Advogado: Advogado(s) do reclamado: STEPHANO PEREIRA SEREJO
ATO ORDINATÓRIO
Dando cumprimento ao provimento n.º 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça, submeti intimação eletrônica para que o requerente se
manifeste no prazo de 15 (quinze) dias quanto à devolução do(a) mandado de Id. 19252650, requerendo o que entender de direito.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EMMANUELLE MOEMA MILHOMEM SOARES
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo: 0049463-64.2014.8.10.0001
Autor: BANCO DO BRASIL SA
Advogado: GUSTAVO AMATO PISSINI OAB: SP261030-A Endereço: , PINHEIRO - MA - CEP: 65200-000 Advogado: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB:
MG44698 Endereço: , S/N, PINHEIRO - MA - CEP: 65200-000 Advogado: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB: MG79757 Endereço: Avenida Coronel
Colares Moreira, 3, LOTE 3A QUADRA 32 SALA 1022, Jardim Renascença, SãO LUíS - MA - CEP: 65075-441
Réu: EXECUTADO: L. M. COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, LUIS MICHAEL DE MATOS OLIVEIRA, LIVIA SANTANA SOUSA

DESPACHO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se ainda tem interesse no feito, sob pena de extinção e consequente, arquivamento feito.
São Luís/MA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo: 0802727-13.2018.8.10.0001
Autor: GERGIVALDO LINDOSO FERREIRA
Advogado: DANIEL AUGUSTO PAIVA DE AZEVEDO OAB: MA16239 Endereço: desconhecido Advogado: CIRO LIMA OLIVEIRA OAB: MA10070 Endereço: Rua
Frei Hermenegildo, 184, Aurora, SãO LUíS - MA - CEP: 65060-190
Réu: RÉU: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
Advogado: LUCIMARY GALVAO LEONARDO OAB: MA6100 Endereço: , S/N, RUA DOM AFONSO, PINHEIRO - MA - CEP: 65200-000 Advogado: CESAR
HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO OAB: MA8470 Endereço: Rua das Cegonhas, Condominio Andorra, Casa 14, Olho D'Água, SãO LUíS - MA - CEP:
65065-100

DESPACHO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se ainda tem interesse no feito, sob pena de extinção e consequente, arquivamento feito.
São Luís/MA, Sábado, 31 de Agosto de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível
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Processo n° 0802945-12.2016.8.10.0001
Requerente: BANCO BRADESCO SA
Adv.: Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: SP128341 Endereço: desconhecido
Requerido(a): VILMA PINTO DE SOUSA
Adv.: Advogado: EUCLIDES FIGUEIREDO CORREA CABRAL OAB: MG123477 Endereço: RUA BASILIO SIMÃO, 518, CETRO, ITAPECURU MIRIM - MA -
CEP: 65485-000
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

DESPACHO
Indefiro a postulação da Executada e mantenho pelos próprios fundamentos a decisão de id. 15842422.
Cumpra-se. Intimem-se.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo n° 0802945-12.2016.8.10.0001
Requerente: BANCO BRADESCO SA
Adv.: Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: SP128341 Endereço: desconhecido
Requerido(a): VILMA PINTO DE SOUSA
Adv.: Advogado: EUCLIDES FIGUEIREDO CORREA CABRAL OAB: MG123477 Endereço: RUA BASILIO SIMÃO, 518, CETRO, ITAPECURU MIRIM - MA -
CEP: 65485-000
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

DESPACHO
Indefiro a postulação da Executada e mantenho pelos próprios fundamentos a decisão de id. 15842422.
Cumpra-se. Intimem-se.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo nº 0803557-47.2016.8.10.0001
Requerente: AUTOR: STELMA DA SILVA LISBOA
Advogado: ANA KAROLINA BOTELHO COELHO OAB/MA 12767
Requerido(a): TNL PCS S/A e outros (2)
Advogado: JOSE JERONIMO DUARTE JUNIOR OAB/MA 5302, FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB/SP 88098, ELIZANDRA MENDES
DE CAMARGO DA ANA OAB/SP 210065, THIAGO PESSOA ROCHA OAB/PE 29650
ATO ORDINATÓRIO
Dando cumprimento ao provimento n.º 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça, submeti intimação eletrônica para que as partes
requeiram o que entender de direito no proso de 5 (cinco) dias .
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
MARCO ANTONIO BRAÚNA CUNHA SOBRINHO
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo nº 0805480-40.2018.8.10.0001
Requerente: AUTOR: DEIVYD GONCALVES SODRE
Advogado(s) do reclamante: PEDRO ALEXANDRE BARRADAS SILVA OAB/MA 8702
Requerido(a): BANCO DO BRASIL SA
Advogado(s) do reclamado: SERVIO TULIO DE BARCELOS
ATO ORDINATÓRIO
Em atenção ao despacho retro, intime-se o advogado da parte autora pra recolher as custas de expedição de alvará, no prazo de
05 (cinco) dias.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EMMANUELLE MOEMA MILHOMEM SOARES
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo n° 0805480-40.2018.8.10.0001
Requerente: DEIVYD GONCALVES SODRE
Advogado: PEDRO ALEXANDRE BARRADAS SILVA OAB: MA8702
Requerido(a): BANCO DO BRASIL S/A
Advogado: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB: MG44698
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

DECISÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença.
Tendo em vista que a parte devedora realizou o pagamento do que entende como devido, e o autor não se opôs ao
depósito, manifestando-se pelo seu levantamento, declaro satisfeita a obrigação e extingo o processo, com fulcro no art.
924, inciso II do CPC.
Isto posto, defiro o pedido de ID 23009137. Expeça-se alvará judicial em favor da parte autora e/ou seu advogado, no valor de R$
5.410,50 (cinco mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta centavos), e seus acréscimos, e outro em favor unicamente do causídico,
no importe de R$ 541,05 (quinhentos e quarenta e um reais e cinco centavos), e seus acréscimos, este mediante o pagamento da
respectiva custa.
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Após, encaminhem-se os autos a contadoria para cálculo de custas finais. Uma vez adimplidas, arquive-se os autos com as baixas
de praxe.
Cumpra-se.

São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM

Titular da 12ª Vara Cível
/EMMSC

Processo nº 0809187-16.2018.8.10.0001
Requerente: AUTOR: J. C. R. VIEIRA - ME
Advogado: JOAO DE ARAUJO BRAGA NETO OAB/MA 11546
Requerido(a): ILHA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - ME e outros
Advogado: RAUL GAZETTA CONTRERAS
ATO ORDINATÓRIO
Dando cumprimento ao provimento n.º 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça, submeti intimação eletrônica para que o requerente se
manifeste no prazo de 15 (quinze) dias quanto à devolução do(a) carta, cumprido sem finalidade atingida.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
MARCO ANTONIO BRAUNA CUNHA SOBRINHO
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo nº 0810326-66.2019.8.10.0001
Requerente: SERVER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
Advogado: Alysson Mendes Costa OAB MA 6429
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Ação: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)

SENTENÇA
SERVER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME propôs a presente EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL SA, todos qualificados nos autos.
Declaram os Embargantes que, tendo em vista o valor da causa, bem como suas condições financeiras, requerem a concessão da gratuidade da
justiça, por ser economicamente hipossuficiente e estarem em estado de total insolvência, não podendo arcar com as custas processuais sem
prejuízos do seu próprio sustento e da sua família, conforme os artigos 98e seguintes do Código de Processo Civil e art. 5º, LXXIVda
Constituição da República Federativa do Brasil.

Aduz que o Embargante em suas razões, ter os Embargados na qualidade de sua cliente, celebrado CÉDULA DE CRÉDITO
COMERCIAL E ADITIVOS de n°. 193.2011.632.4007.Consequentemente alega que a Executada é credora da quantia vencida e vincenda
atualizada de R$ 326.942,18(trezentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), visto que a mesma não efetuou o
pagamento da forma avençada o que deu ensejo ao vencimento antecipado do contrato.Na presente ação a parte Exequente junta cópia da cédula
originaria e alguns aditivos, contudo não faz juntada de todos os aditivos existentes entre as partes.

Os autos vieram conclusos para sentença.

A demanda comporta julgamento antecipado, uma vez que versa sobre matéria exclusivamente de direito e os fatos pertinentes ao seu deslinde estão
comprovados documentalmente (Código de Processo Civil, art. 355, inciso I).

Antes de receber os embargos, prolatamos o seguinte despacho, in verbis:
Diante da contradição acerca da tempestividade dos embargos, uma vez que considerados, como se infere do documento cuja
cópia fora anexa sob o identificador nº 21923900, intempestivos, ao tempo em que certificado, nestes autos, o oposto,
devolvam-se os autos à secretaria a fim de que, observando o fato de que o despacho de id nº 17207429, proferido nos autos
da ação principal, não reabriu o prazo para oposição de embargos - remeteu, tão somente, o devedor à via adequada (isto é,
caso ainda houvesse tempo, já que a apresentação da defesa estaria, nos termos daquele ato, condicionada à "forma legal") -
certifique se tempestivos ou intempestivos os presentes embargos à execução.
Após, conclusos para julgamento

A Secretaria certificou:

certidão de identificador 22927508, informa a intempestividade dos embargos.

Compulsando o feito executivo observa-se de forma cristalina a tempestividade dos Embargos.

Em adição, colaciono entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO. DATA DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS
AUTOS DA EXECUÇÃO. O comparecimento espontâneo da parte executada nos autos da execução materializa o início da contagem do
prazo para o manejo dos embargos. Considerando a data do protocolo da petição de desbloqueio dos valores penhorados e a data do
ajuizamento dos embargos, evidente a intempestividade. PRELIMINAR ACOLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS.(Apelação
Cível, Nº 70078078888, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 10-10-2018)
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(grifei)

De tal sorte, a extinção dos embargos à execução é medida que se impõe.

Considerando o acolhimento da tese preliminar, resta prejudicada a análise do mérito.

DIANTE DO EXPOSTO, por manifestamente intempestivos, julgo extintos, sem a resolução do mérito, os embargos, o que faço
com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC. Deixo de condenar os embargantes ao pagamento das custas finais do processo e honorários advocatícios em fase a
ausência de impugnação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa, prosseguindo-se o feito executivo.
Sebastião Joaquim Lima Bonfim
Juiz de Direito

Processo n° 0812044-69.2017.8.10.0001
Requerente: MARAMAR INDUSTRIA LTDA - ME
Adv.: Advogado: SAULO GONZALEZ BOUCINHAS OAB: MA6247 Endereço: desconhecido Advogado: DANIEL LUIS SILVEIRA OAB: MA8366-A Endereço: Rua
Maria Firmina, 02, (Sitio Campinas) QUADRA 01, São Francisco, SãO LUíS - MA - CEP: 65076-230
Requerido(a): JOAO MARIA DA SILVA CARACAS
Adv.: Advogado: GEORGE HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO SOUZA OAB: MA7593 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Quintas do Calhau,
SãO LUíS - MA - CEP: 65072-005
Ação: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)

DESPACHO
Nos autos foram julgados, conforme sentença id.11917134 e transitou em julgado conforme certidão id. 11917134.
Informação de descumprimento da obrigação ou execução da transação celebrada entre as partes deve ocorrer nos autos da ação principal.
Arquivem-se os Embargos a Execução com as formalidades de praxe e estilo.
Cumpra-se. Intimem-se.
São Luís/MA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo nº 0812233-47.2017.8.10.0001
Requerente: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA
Advogado: NATHALIA RAFIZA SILVA BARROS OAB/MA 15329, ANA PAULA GOMES CORDEIRO OAB/MA 9987, CLAYTON
MOLLER OAB/RS 21483
Requerido(a): JORGE NASCIMENTO DE SOUZA JUNIOR 61962198200 e outros
ATO ORDINATÓRIO
Dando cumprimento ao provimento n.º 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça, submeti intimação eletrônica para que o
requerente se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias quanto as consultas realizadas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD,
BACENJUD.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
MARCO ANTONIO BRAÚNA CUNHA SOBRINHO
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo n° 0815849-59.2019.8.10.0001

Demandante:JASSYARA ALVES DA SILVA

Advogado: RHALDENE BARBOSA ARAUJO OAB: MA16903

Demandados: EDNA MARCIA BRITO SOARES

Advogado: KEILA SOUSA OAB: MA14278

DESPACHO

1. Considerando que as partes manifestaram interesse na produção de prova oral, nos moldes do art. 357, inciso V do NCPC, designo audiência
de instrução e julgamento para o dia 02/10/2019, às 9:h20min a ser realizada nesta unidade.

2. Intimem-se as partes, advertindo que as testemunhas deverão ser trazidas em banca, bem como das limitações contidas nos §5º ao §7º do
mencionado artigo.

São Luis/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM

Titular da 12ª Vara Cível

Processo n° 0816414-91.2017.8.10.0001
Requerente: ITAU UNIBANCO S.A.
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Adv.: Advogado: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB: PE21678 Endereço: desconhecido
Requerido(a): POLIANE O. SOARES ARMARINHOS - ME e outros
Adv.:
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

DESPACHO
Defiro o pedido id. 23025581, suspenda-se o feito provisoriamente pelo prazo de 180 dias.
Cumpra-se. Intimem-se.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo n° 0816807-45.2019.8.10.0001
Autor: JOSIANE MORAES DA SILVA
Advogado: ALDA FERNANDA SODRE BAYMA SILVA OAB: MA10534 Endereço: desconhecido
Réu: SPE SA CAVALCANTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS MA X LTDA
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

DESPACHO
Na forma do art. 513 §2º do CPC, intime-se o devedor (1- via Diário da Justiça na pessoa de seu advogado, caso tenha patrono constituído nos autos; 2- por
carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos; 3- por meio eletrônico
quando se tratar de microempresas, empresas de pequeno porte, empresa púbicas e privadas e elas não tiverem procurador constituído nos autos; 4- por edital
quando citado na forma do art. 256 tiver sido revel na fase de conhecimento) para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito (fls. 143), acrescido de custas, se houver.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento, bem como de honorários advocatícios de
dez por cento (art. 523, § 1º do CPC).
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput do art. 523 do CPC, a multa e os honorários acima mencionados incidirão sobre o restante (art. 523, §
2º do CPC).
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC).
Cumpra-se. Intime-se.

São Luís, Sábado, 31 de Agosto de 2019
Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM

Titular da 12ª Vara Cível

Processo n° 0817948-07.2016.8.10.0001
Autor: DIOGO PAIVA CORREA e outros
Advogado: ADRIANO VITOR BRINGEL GUIMARAES OAB: MA16002 Endereço: desconhecido Advogado: CAIO VICTOR VIEIRA MATTOS OAB: MA10575
Endereço: Avenida Ana Jansen, 02, Ed Mendes Frota, Sala 201, São Francisco, SãO LUíS - MA - CEP: 65076-730 Advogado: ARTHUR VITORIO BRINGEL
GUIMARAES OAB: MA10183 Endereço: Avenida Ana Jansen, 02, Ed Mendes Frota, Sala 201, São Francisco, SãO LUíS - MA - CEP: 65076-730 Advogado:
MARIA VITORIA DE ARAUJO SOARES OAB: MA18489 Endereço: Avenida Nina Rodrigues, sn, Ponta D'Areia, SãO LUíS - MA - CEP: 65077-300
Réu: SPE SA CAVALCANTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS MA XIII LTDA e outros
Advogado: CARLOS EDUARDO BARBOSA CAVALCANTI JUNIOR OAB: MA6716 Endereço: Avenida dos Holandeses, 11, apto. 133, bl 05, Condomínio Farol
da Ilha, Ponta D'Areia, SãO LUíS - MA - CEP: 65077-357 Advogado: WASHINGTON MARQUES LEANDRO FILHO OAB: PI8320 Endereço: RIBAMAR
PACHECO, 2135, FATIMA, TERESINA - PI - CEP: 64049-546 Advogado: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS OAB: BA25254 Endereço: MONTE CONSELHO,
690, AP 402, RIO VERMELHO, SALVADOR - BA - CEP: 41940-370
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

DESPACHO
Na forma do art. 513 §2º do CPC, intime-se o devedor (1- via Diário da Justiça na pessoa de seu advogado, caso tenha patrono constituído nos autos; 2- por
carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos; 3- por meio eletrônico
quando se tratar de microempresas, empresas de pequeno porte, empresa púbicas e privadas e elas não tiverem procurador constituído nos autos; 4- por edital
quando citado na forma do art. 256 tiver sido revel na fase de conhecimento) para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito (fls. 143), acrescido de custas, se houver.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento, bem como de honorários advocatícios de
dez por cento (art. 523, § 1º do CPC).
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput do art. 523 do CPC, a multa e os honorários acima mencionados incidirão sobre o restante (art. 523, §
2º do CPC).
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC).
Cumpra-se. Intime-se.

São Luís, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019
Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM

Titular da 12ª Vara Cível

Processo nº 0822456-25.2018.8.10.0001
Requerente: AUTOR: CARLOS AUGUSTO RANGEL
Requerido(a): CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogados: MAURICIO SILVA LEAHY OAB/BA 13907 , HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE OAB/BA 13908, LAURA DA SILVA
TAVARES NICOLOSO OAB/RS 61747
ATO ORDINATÓRIO
Dando cumprimento ao provimento n.º 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça, submeti intimação eletrônica para que o requerido, querendo,
se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias quanto aos Embargos de Declaração ID 23058106.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
PAULO DE FARIAS PORTELA JUNIOR
12ª Unidade Jurisdicional Cível
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Processo nº. 0823446-79.2019.8.10.0001
Demandante: COMERCIAL DE FRUTAS RIVA LTDA - ME
Advogado: JANICE JACQUES POSSAPP OAB: MA11632
Demandado:G. RIBEIRO PENHA MALHARIA E CONFECCOES - ME
AÇÃO MONITÓRIA

SENTENÇA
COMERCIAL DE FRUTAS RIVA LTDA - ME propôs a presente AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de G. RIBEIRO PENHA
MALHARIA E CONFECCOES - MEA, ambos qualificados na inicial.
Compulsando os autos, verifico ter restado infrutífera a citação do requerido, conforme teor da certidão exarada pelo Oficial de
Justiça responsável pelo cumprimento da diligência (ID 21333232), dificultando a angularização do feito.
Ato posterior, intimada para manifestar-se acerca do insucesso do ato citatório e promover o prosseguimento do feito, o autor, por
intermédio do seu advogado constituído, manteve-se silente conforme certidão de ID 22943779.
Era o que cabia relatar. Decido.
É fato incontroverso que a citação é indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, pois é ato pelo qual o réu
é convocado para integrar a relação processual, porquanto insatisfatórias as citações, determinou-se a intimação do demandante
para fornecer endereço da parte demandada, requisito essencial para que se promovam atos e diligências com o fito de localizá-lo
para citação, porém a parte não se manifestou.
No caso em exame, não foi possível ultimar o ato citatório e nem o autor promoveu qualquer tentativa no sentido de suprir tal
ausência, obstando, com isso, o prosseguir do presente feito. Devidamente intimado para requerer o que entender de direito (ID
22121849), a parte autora manteve-se inerte (ID 22943779).
A ação monitória proposta desde o dia 06/06/2019, sem que o autor tenha indicado endereço correto da parte ré, torna inócuo o
processo judicial após essa etapa, faltando-lhe pressuposto processual para o desenvolvimento válido.
No âmbito jurisprudencial, a Corte Maranhense tem firmado entendimento jurídico que reconhece correta a extinção do processo
por falta da citação, ao considerar a ausência de promoção do ato citatório pelo autor como falta de pressuposto processual de
desenvolvimento válido.
Nesse sentido, as ementas de julgados das Câmaras Cíveis (destaques não originais):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO INCISO IV DO ART. 267, CPC. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
DESNECESSIDADE. Nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, a intimação pessoal do autor só é exigível nas
hipóteses previstas nos incisos II e III do supramencionado artigo, motivo pelo qual a extinção do feito
baseada no art. 267, IV, do CPC, prescinde de intimação pessoal da parte. A citação é pressuposto
processual de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência acarreta,
indubitavelmente, a extinção do feito, ante a impossibilidade de processamento deste. Assim, a
inércia da parte autora em adotar as medidas necessárias á citação por edital dá ensejo à extinção do
processo sem apreciação do mérito. Recurso improvido (TJMA. 1ª Câmara Cível. Apelação Cível
52184/2013. Rel. Des. Kleber Costa Carvalho. Julgado em 11 fev 2014).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO DA DEVEDORA POR FALTA DE ENDEREÇO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O CREDOR
INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. APELO IMPROVIDO. I - No caso dos autos, a devedora não foi citada pelo fato do endereço
fornecido pelo Autor não estar atualizado, concedendo o Magistrado de base o prazo de 10 (dez) dias
para fornecê-lo. II - Mediante a inércia do autor e ausente pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, inciso IV, do CPC), resta manter a sentença de
base em todos os seus termos. III - Apelo improvido (TJMA. 1ª Câmara. Apelação Cível 7028/2012. Rel. Des.
Maria das Graças de Castro Duarte Mendes. Julgado em 09 set 2013).

Considerando as razões demonstradas e o fato de que o processo se encontra à espera da atuação da promovente, evidente a
adequação à hipótese do art. 485, IV do CPC, que dispõe: "O juiz não resolverá o mérito quando: (.) IV- verificar a ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;"
Destaque-se, finalmente, que para extinção do processo sem julgamento do mérito, no caso de ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, se afigura desnecessária a
intimação pessoal da parte, o que somente é exigido, de acordo com o art. 485, § 1º, do CPC, nas hipóteses previstas nos incisos
II e III do mesmo artigo.
De efeito, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC.
Custas às expensas do autor. Sem honorários.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

São Luís/MA, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2019.
Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM

Titular da 12ª Vara Cível
/EMMSC

Processo n° 0823533-35.2019.8.10.0001
Requerente: LUIS RICARDO BARROS CORREA
Advogado: DARKSON ALMEIDA DA PONTE MOTA OAB: MA10231
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Requerido(a): LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Advogado: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS OAB: MG63513
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte demandada, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, visando modificar o
decisum prolatado no id 22023379, nos autos da ação em epígrafe.
Alega o embargante (id 22272041) que a decisão é omissa quando, no dispositivo, ao condená-la a efetuar a troca do aparelho de
TV por outro de igual valor, não pontuou o recolhimento do produto defeituoso, visto que se encontra na posse do Autor ora
Embargado.
Desta forma requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão em voga.
Intimada para responder aos embargos, a parte demandante manifestou-se no id 22312580.
É o breve relatório. DECIDO.
Assim, a finalidade precípua dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões
proferidas pelo magistrado, sendo excepcionalmente aceitável os efeitos modificativos ou infringentes de tal recurso.
Nesse contexto, os embargos declaratórios merecem acolhimento, pois, de fato, houve omissão no comando sentencial, quando
este Juízo deixou de se pronunciar sobre a devolução do produto defeituoso à ré.
ANTE O EXPOSTO, pelos fortes e bastante fundamentos, e a fim que não reste configurado o enriquecimento sem causa,
conheço dos embargos de declaração, para acolhê-los, de forma que a parte dispositiva da decisão prolatada no id
22023379 passa a figurar da seguinte forma:

“Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com base no art. 487, I, do CPC, julgo
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, condenar o réu a efetuar a troca do aparelho
por outro de igual valor, devendo a parte autora disponibilizar à requerida o aparelho defeituoso, sob pena de
enriquecimento sem causa. Para tanto, a ré deverá informar, com antecedência, data e hora para buscar o
produto na residência do Autor, ou se for o caso, indicar o local para ser efetuada a entrega do produto, ou
alternativamente, proceder o conserto da TV defeituosa, ambos no prazo de 15 (quinze) dias. Deixo de
condenar os requeridos ao pagamento por indenização por danos morais, pelos motivos já expostos. Fixo os
honorários advocatícios no valor de R$ 1000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo
Civil. Custas processuais a cargo do demandado. Publique-se. Registre-se.Intimem-se.”

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.
Intimem-se.

São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM

Titular da 12ª Vara Cível
/EMMSC

Processo nº. 0825756-58.2019.8.10.0001
Requerente: ARLAN BEZERRA DE AMORIM e outros
Advogado: CLAUBER AUGUSTO COSTA PEREIRA OAB: MA17263 Endereço: desconhecido
Requerido(a):REDECARD S/A e outros
SENTENÇA
ARLAN BEZERRA DE AMORIM e outro propuseram a presente ação em face de REDECARD S/A e outros.
Determinou-se o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo.
Intimada, a parte quedou-se inerte.
Breve é o relatório. Decido.
Transcorrido o prazo para recolhimento das custas, cabe proceder-se ao cancelamento da distribuição na forma do art. 290.
Diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista o recolhimento das despesas processuais ser
uma exigência legalmente prevista para a validade do processo, ensejando, portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, IV, do Código
de Processo Civil.
Assim sendo, sem maiores delongas, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com fulcro nos arts. 290 e 485, IV do CPC.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se e intime-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se o cancelamento da distribuição, dando-se a devida baixa e arquivando-se, em seguida, os autos.
São Luís, 29 de agosto de 2019.
Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo n° 0827446-25.2019.8.10.0001
Requerente: BANCO BRADESCO SA
Adv.: Advogado: ANA PAULA GOMES CORDEIRO OAB: MA9987 Endereço: desconhecido
Requerido(a): KALIL ALBERTO TRABULSI
Adv.:
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

DESPACHO
Requeira o Banco Exequente em cinco dias o que entender de direito.
Cumpra-se. Intime-se.
São Luís/MA, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo nº 0828227-47.2019.8.10.0001
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Requerente: BANCO BRADESCO SA
Advogado: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB: MA11706-A
Requerido: JOSE EMETERIO FURTADO AZEVEDO

SENTENÇA
BANCO BRADESCO SA ajuizou BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) em desfavor do JOSE EMETERIO FURTADO AZEVEDO, pelos
fatos e fundamentos jurídicos constantes da inicial.
Ocorre que as partes atravessaram petição informando a realização de ACORDO EXTRAJUDICIAL regido pelas cláusulas e condições especificadas na petição
de ID nº 22948938 e pedem a sua homologação.
Nada existindo a se considerar acerca dos termos da avença, dispensado juízo de valor a seu respeito.
Em conseqüência HOMOLOGO o acordo de ID nº. 22948938, o que faço com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, para que produza seus legais e jurídicos
efeitos.
Custas finais dispensadas na forma do art. 92, §3º do CPC.
Por fim, determino o recolhimento imediato do Mandado de Busca e Apreensão, caso já tenha sido expedido.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se

São Luis, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2019
Juiz SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM

12ª Vara Cível

Processo n° 0828729-54.2017.8.10.0001
Requerente: JOSE MARIANO MUNIZ NETO
Adv.: Advogado: ANA CRISTINA BRANDAO FEITOSA OAB: MA4068 Endereço: desconhecido
Requerido(a): CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - EPP
Adv.:
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

DESPACHO
Indefiro a dilação de prazo solicitada na petição id. 22903301, providencie o andamento do feito no prazo de cinco dias, sob as penas previstas em Lei.
Cumpra-se. Intimem-se.
São Luís/MA, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo n.º 0829082-60.2018.8.10.0001
Autor: RAIMUNDO SILVINO GONCALVES FERREIRA
Advogado: DIEGO MENEZES SOARES OAB: MA10021
Réu: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogado: HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE OAB: BA13908, MAURICIO SILVA LEAHY OAB: BA13907, LAURA
DA SILVA TAVARES NICOLOSO OAB: RS61747

S E N T E N Ç A
Trata-se de ação de revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por RAIMUNDO SILVINO
GONÇALVES FERREIRA em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
Em apertada síntese, afirma o autor que em 24 de agosto de 2017 formalizou contrato de empréstimo sob o nº 06320015207 junto
ao requerido, nas seguintes condições: disponibilizado o valor de R$ 2.824,82 (dois mi, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta
e dois centavos), para pagamento em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 723,00 (setecentos e vinte e três reais), com início em
29/09/2017 e término em 31/08/2018.
Segue aduzindo que, no referido contrato, constata-se abusividade especificamente no tocante à taxa de juros aplicada, qual seja,
juros mensal de 22,41% (vinte e dois vírgula quarenta e um por cento) e juros anual de 1031,33% (mil e trinta e um e trinta e três
por cento).
Pelo exposto, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos. No mérito, pugnou pela
revisão do CONTRATO Nº 06320015207, para redução da taxa de custo efetivo total para 49,41%, correspondente à taxa média
anual instituída pelo Banco Central, à época, bem como, a declaração de quitação do contrato com o montante já pago,
correspondente a R$ 4.247,36, restituindo-se em dobro os valores pagos a maior, no caso, R$ 2.259,64 e danos morais.
Com a inicial vieram documentos.
Em despacho inicial de Id. 12563842 designou-se a audiência de tentativa de conciliação.
Realizada Audiência conciliatória, conforme Id. 14082809 foi proposto pela demandada a quitação do contrato, bem como o
pagamento da importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em parcela única, o que não foi aceito pelo autor, tendo
restado infrutífera a conciliação.
Contestação apresentada (Id. 14528369) na qual a Ré, em suma, sustenta a regular prestação dos serviços e consequente
legalidade das cobranças e inexistência de dano moral.
Em petição de réplica de Id. 15197552 a autora ratificou os termos da exordial.
Sem mais provas a serem produzidas, vieram os autos conclusos para sentença.
É o que cabia relatar. DECIDO.
Inicialmente, constato que a relação jurídica ora configurada entre as partes em litígio é tipicamente consumerista, de modo que
deve obediência ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, atento ao preenchimento dos requisitos, inverto o ônus da prova,
nos termos do inciso VIII, do art. 6º, do CDC.
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Cumpre destacar que a ação comporta julgamento antecipado do mérito, eis que incide na espécie o artigo 355, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Feito isso, da análise meritória, verifico que a controvérsia, no caso em tela, gira em torno de abusividade ou não da cobrança da
taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo bancário celebrado entre as partes, bem como sua extensão.
Afirma o autor que em 24/08/2017 formalizou contrato de empréstimo (contrato nº 06320015207 junto ao requerido, nas
seguintes condições: disponibilizado o valor de R$ 2867,74 (dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro
centavos), para pagamento em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 723,00 (setecentos e vinte e três reais), com início em
29/09/2017 e término em 31/08/2018.
Narra, contudo que, sem desconsiderar o princípio pacta sunt servanda, basilar nas relações contratuais, no caso em tela, as taxas
aplicadas pelo demandando no contrato de empréstimo ultrapassam em muito a taxa média de mercado de juros das operações de
crédito pessoa física, tornando o contrato excessivamente oneroso ao autor.
De outra banda, a parte ré sustenta a legalidade do negócio jurídico celebrado e que, no ato da celebração dos contratos o autor
foi devidamente informado quanto as condições contratuais, tais como valor das parcelas, taxas, vencimentos etc.,
Analisando-se os documentos acostados na inicial, em especial o contrato e o demonstrativo de débitos, verifica-se claramente a
abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada. Explico.
Da análise do espelho de débito, datado de 5 de setembro de 2018 (Id. 14528374) constata-se que o autor financiou a importância
de R$ 2.824,82 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) em 12(doze) parcelas mensais de R$ 723,00.
Verifica-se, outrossim, que tendo o autor realizado o pagamento de 04(quatro) parcelas, estas já somam um total de R$ 3.615,00
(três mil, seiscentos e quinze reais) e, encontra-se devedor, ainda, da importância de R$ 12.462,39, valor este atualizado até
setembro de 2018.
Para corroborar, merece destaque a parcela vencida em 29/03/2018, cujo pagamento fora realizado com 250 (duzentos e
cinquenta) dias de atraso, passou de R$ 723,00 para 2028,00.
Assim, a despeito da alegação do reclamado de que o autor celebrou o contrato ciente de suas cláusulas, notadamente no que diz
respeito as taxas aplicadas, tenho que, as mesmas são abusivas, visto que excessivamente onerosas ao consumidor, parte
hipossuficiente na relação processual, ao se comparar à taxa média de juros do mercado divulgada pelo Banco Central, visto que,
substancialmente superior, ultrapassando, assim, qualquer padrão de razoabilidade.
Acerca dos juros remuneratórios, também chamados por juros compensatórios, que são aqueles que se destinam a compensar
financeiramente àquele que emprestou determinada soma em dinheiro a alguém, é sabido que as instituições financeiras gozam
da liberdade de fixação das taxas de juros, todavia, não podendo ser acima do previsto pelo Banco Central, tornando-se
impagável, além de deixar a dívida, excessiva onerosa para o Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 6º, inciso V, como direito básico do consumidor a modificação das
cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas.
Nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor configura prática abusiva o seguinte:
Art.39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...)
V- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
É pontual, ainda, o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 51 ao aduzir que:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
XIII- autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração.
XV- estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor.
§ 1º. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
I- ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
II.(.....)
III- se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das
partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
§ 2º. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalidade o contrato, exceto quando a de sua ausência, apesar dos
esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.
Logo, diante desse panorama conclui-se que é, perfeitamente, admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais,
quando se tratar de relação de consumo e a abusividade seja capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que
restou suficientemente demonstrado.
Nesse sentido o STJ possibilita a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — artigo 51, §1º, do CDC).
Ressalta o STJ: ''É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
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relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — artigo 51, §1º, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (tese julgada sob o rito do artigo 543-C''.
Nesse ponto, entendo razoável a aplicação das taxas pleiteadas pelo autor, taxa média de juros de 133,17 % a.a ou 7,31 % a.m,
visto que, apesar de acima do normalmente praticado no mercado mostra-se razoável, diante da facilitação do crédito, típico dos
contratos com o réu.
Desse modo, os fatos articulados pela parte autora estão a demonstrar que o reclamado falhou em sua prestação de serviços e por
isso deve ser responsabilizado, independentemente de culpa, nos termos previstos no art. 14, do CDC, fazendo jus a demandante
à devida reparação, consoante prevê o inc. VI, do art. 6º, do mencionado código, c/c art. 186, do Código Civil.
Nesse ponto, a responsabilidade civil, ou seja, a obrigação de indenizar o dano causado, pode surgir do inadimplemento de uma
obrigação negocial, é o que se chama de responsabilidade contratual, que decorre de violação de obrigação disposta em um
contrato e, na esteira das relações consumeiristas é identificada como do tipo objetiva, a teor do disposto no parágrafo único do
art. 927 do Código Civil.
Assim, constatada a ilicitude praticada pela requerida, resta a tarefa de analisar a existência dos danos alegados. Nesse ponto, é
cediço que nas relações consumeristas a responsabilidade civil é objetiva, pressupondo a existência de dano proveniente de
conduta ilícita.
A objetividade tratada pelo CDC decorre da adoção da Teoria do Risco integral, ou seja, aquele que recebe o bônus do mercado
arcará também com todos os ônus que a sua atividade possa causar. Em outras palavras, aqui, diferente do que ocorre no âmbito
das relações cíveis, basta que a ação ou omissão do fornecedor tenha sido suficiente para causar um dano ao consumidor.
Quanto ao danos materiais, assento que, para a devolução na forma dobrada (art. 42 do CDC), contudo, deve haver má-fé por
parte do fornecedor, o que deve ficar claro nos autos e isso mesmo quando se tratar de relação de consumo. É o que já pacificou o
STJ, como se denota da ementa adiante transcrita:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE
CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
1. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida.
2. A verificação da ocorrência de má-fé, a justificar a devolução em dobro dos valores pagos, demanda o reexame da matéria
fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. A Corte estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do
STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 779.575/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe
21/10/2016)
No caso dos autos, não resta evidenciada tal má-fé, até mesmo ante a liberdade que gozam as instituições financeiras na fixação
das taxas de juros. Com efeito, ainda que exista tal permissão deve a mesma guardar razoabilidade, e ainda respeitar aos
princípios que deve reger das relações de consumo, pode-se entender tal autorização como firme indício a militar em favor da
tese de inexistência de má-fé por parte do Banco réu.
Finalmente, quanto aos danos morais, em consequência desta ilegalidade e abusividade, demonstrado está o mesmo ao estado
psicossocial do demandante, pois a inclusão de tais taxas de juros no contrato firmado causa desgosto e transtorno no crédito da
parte autora, além de ferir os princípios do equilíbrio contratual e da boa-fé sujeitando o demandado na responsabilidade de
indenizar uma vez demonstrado o fato, o dano, o nexo causal e a responsabilidade objetiva da empresa.
Assevero, contudo, que em relação à apuração da extensão do dano e o estabelecimento do quantum indenizatório, tenho que
deve este ser arbitrado com base num juízo de razoabilidade e proporcionalidade segundo o caso concreto, sem que a indenização
seja vultosa demais ao ponto de importar um enriquecimento sem causa por parte do ofendido, e sem que seja irrisória ao ponto
de não ser suficiente para amenizar o sofrimento moral suportado pelo autor, além da devida atenção ao seu caráter pedagógico.
Assim, atento a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, verificada a prática do ato ilícito, deve este suportar os danos
morais sofridos pelo consumidor, ou seja, o dever de indenizar, em vista da má prestação do serviço ofertado, à medida que,
valendo da condição de hipossuficiência do autor inseriu taxas de juros abusivas e excessivamente onerosas no contrato
celebrado entre as partes, causando-lhe transtornos desnecessários.
De efeito, indubitável que essa conduta da Ré gerou prejuízos de ordem moral a Autora, que suportou a angústia e
constrangimentos de não dispor de seus recursos por culpa da demandada, mácula essa que extrapola a configuração de mero
dissabor ou aborrecimento.
Importante nos valermos do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que assim decidiu quando do julgamento do
REsp nº 17084MA que teve como Relator o Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, senão vejamos:
"(...)
III – A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com moderação, proporcionalmente
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ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso".
Com efeito, ao meu juízo e a par das balizas jurisprudenciais, razoável o arbitramento no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com base no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o Réu, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS a revisar as condições do contrato sob o nº 06320015207, fixando, para tal fim, a taxa média de juros de
49,41 % a.a. Condeno ainda o réu a restituir, de forma simples, os valores pagos a maior, mediante liquidação, devidamente
comprovados e atualizados a contar do efetivo desembolso.
Por fim, condeno, ainda, a Ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de
mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados desta decisão.
Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima, os ônus de sucumbência devem recair integralmente sobre a parte ré
(art. 86, parágrafo único do CPC)
Custas e honorários advocatícios à cargo do réu, sendo este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Luís/MA, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

PROCESSO nº 0830307-81.2019.8.10.0001
REQUERENTE: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL
Adv.: FABIO FRASATO CAIRES OAB: SP124809
REQUERIDO: MARCUS VINICIUS FEITOSA DE CASTRO

SENTENÇA
Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA proposta por COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL em desfavor de
MARCUS VINICIUS FEITOSA DE CASTRO, ambos qualificados na inicial.
Em petição de id nº 23022639, a parte autora vem requerer a desistência da presente ação.
É o que cumpria relatar, pelo que passo a decidir.
A desistência da ação, como cediço, poderá ser requerida e homologada até a prolação da sentença em primeira instância, podendo ser dispensado o
consentimento do réu quando ainda não tenha sido oferecida a contestação.
Nesse passo, tenho que não existe óbice ao acolhimento do pedido de desistência formulado pela parte autora, tendo em vista que sequer foi o requerido citado.
A teor do que dispõe o inciso VIII, do art. 485, do Estatuto Processual Civil c/c art. 354 do mesmo diploma, a desistência da ação importa, em verdade, na
extinção do processo sem resolução de mérito, litteris: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII– homologar a desistência da ação;” e Art. 354.
"Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença" (Grifos nosso)
Assim, considerando que ninguém poderia ser obrigado a demandar contra outrem, impõe-se ao órgão jurisdicional o dever de observância do preceito legal
mencionado, com a consequente homologação do pedido de desistência.
ANTE AO EXPOSTO, em consonância com o que dispõe o art. 485, VIII e 354, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA e JULGO
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Custas pelo requerente, já recolhidas. Sem honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as cautelas legais e de praxe.
São Luís (MA), Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo nº 0830373-61.2019.8.10.0001
AUTOR: FRANERE COMERCIO CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA
Advogado: FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERREIRA OAB/MA 5148
REU: GLORIA LUCIANE DE CARVALHO BAYMA e PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA
ATO ORDINATÓRIO
Dando cumprimento ao provimento n.º 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça, designo Audiência de justificação prévia para o
dia 17 de outubro de 2019, as 10:00 horas, tendo em vista o curto prazo para Citação e Intimação.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
MARCO ANTONIO BRAUNA CUNHA SOBRINHO
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo n° 0832286-49.2017.8.10.0001
Autor: ALYNNE SILVA SALGADO BRINGEL
Advogado: PEDRO ALEXANDRE BARRADAS SILVA OAB: MA8702
Réu: BETANIA OLIVEIRA BATISTA
Advogado: ALINNE PATRICIA VELOSO MENDES OAB: MA14028 Advogado: ADRIANA ALVES FERREIRA OAB: MA19779
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

DESPACHO
Trata-se de Ação de cobrança de aluguéis e acessórios da locação c/c danos morais c/c tutela de urgência ajuizada por Alynne
Silva Salgado Bringel em desfavor de Betania Oliveira Batista, que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Página 396 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Compulsando os autos, não vislumbro intimação da parte sucumbente com a finalidade de cumprir o comando sentencial,
conforme determina o art. 513, § 2º do CPC.
Assim, na forma do supracitado dispositivo, intime-se o devedor (1- via Diário da Justiça na pessoa de seu advogado, caso tenha
patrono constituído nos autos; 2- por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública ou quando não
tiver procurador constituído nos autos; 3- por meio eletrônico quando se tratar de microempresas, empresas de pequeno porte,
empresa púbicas e privadas e elas não tiverem procurador constituído nos autos; 4- por edital quando citado na forma do art. 256
tiver sido revel na fase de conhecimento) para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo discriminado
e atualizado do crédito (fls. 143), acrescido de custas, se houver.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento, bem como
de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, § 1º do CPC).
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput do art. 523 do CPC, a multa e os honorários acima mencionados
incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º do CPC).
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação (art. 525 do CPC).
Cumpra-se. Intime-se.

São Luís, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2019
Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM

Titular da 12ª Vara Cível
/EMMSC

Processo n° 0833204-87.2016.8.10.0001
Requerente: WALTER REIS CABRAL
Adv.: Advogado: LUIS ALBERTO AVELAR DOS SANTOS OAB: MA4845 Endereço: desconhecido
Requerido(a): LUIS RODOLFO SILVA
Adv.: Advogado: ANA CRISTINA BRANDAO FEITOSA OAB: MA4068 Endereço: Rua Duque Bacelar, 30, QUADRA 21, Quintas do Calhau, SãO LUíS - MA -
CEP: 65072-023
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

DESPACHO
Requeira a parte interessada em cinco dias o que entender dedireito.
Cumpra-se. Intimem-se.
São Luís/MA, Sábado, 31 de Agosto de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo n° 0834222-41.2019.8.10.0001
Requerente: LILIANNE MARIA DA SILVA FURTADO
Advogado: LILIANNE MARIA DA SILVA FURTADO OAB: MA10366 e ANA KAROLINA SOUSA DE CARVALHO NUNES OAB: MA11829
Requerido(a): DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

DECISÃO
LILIANNE MARIA FURTADO SARAIVA ajuizou a presente demanda em face da DELL S/A , ambos devidamente qualificadas na inicial.
Em resumo, afirma a autora ter adquirido o notebook Dell por meio do sítio eletrônico das lojas Magazine Luíza, na data de 29 de abril de 2018, tendo recebido o
bem no dia 15 de maio de 2018.
Referido aparelho chegou a apresentar problemas em abril de 2019, sendo solucionado momentaneamente, isso após visita técnica ocorrida aos 23 dias do
mesmo mês.
O equipamento teria sido utilizado nos quatro ou cinco dias seguintes, ficando, em seguida desligado por sete dias, porquanto viajara a demandante, deixando o
aparelho na sua residência. Quando do seu retorno, o equipamento não ligava mais.
Foi iniciado novo chamado no dia 10 de maio de 2019, tendo, naquela oportunidade, a autora seguido as orientações da requerida, via contato telefônico,
procedimento que perdurou por mais de uma hora e meia, sem sucesso.
A autora relata que chegou a enviar novos e-mails à demandada, sendo recebido no dia 15 de maio comunicado de que a garantia havia expirado.
Destaca que desde o dia 06 de maio de 2019 encontra-se privada de utilizar o notebook, e que o adquiriu para o ofício que desempenha (é advogada), sendo
compelida a utilizar-se de equipamentos de informática disponibilizados pela OAB, em salas com tempo limitado, e tomar emprestado computadores de amigos.
Assim, requer, liminarmente, sejam realizados “os reparos necessários ao funcionamento do notebook ou a sua troca por um de configuração igual/equivalente
ou, em sua falta, de configuração superior, no prazo de cinco dias”.
Com a inicial, apresentou documentos.
Relatados. Decido o pedido de tutela antecipada.
Conforme dispõe o Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, devendo ser observado os requisitos
estabelecidos nos artigos 300 e 311, conforme aplicação do caso concreto, sendo, em qualquer uma das modalidades, medida de exceção.
No caso em apreço, a medida pretendida pela parte autora trata de tutela de urgência, e, conforme prevê o artigo 300, do NCPC, esta será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Impende destacar que a probabilidade do direito representa a plausibilidade da pretensão que deverá ser evidenciada pela prova produzida nos autos, capaz de
convencer o magistrado, num juízo de cognição sumária, própria desse momento, que a parte requerente é titular do direito material perseguido.
Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo revela-se como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, nesse juízo provisório, seja
atingido por dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, sofra risco capaz de tornar inútil o resultado final do processo.
Da análise do caso, é possível constatar a presença dos requisitos ensejadores da tutela antecipada de urgência, nos termos do supracitado dispositivo.
In casu, a probabilidade do direito encontra-se expressa nos documentos carreados aos autos, que demonstram o alegado pela parte autora, uma vez que junta
não apenas a nota fiscal mas também os chamados abertos junto à ré, que evidenciam ter o problema relatado ocorrido logo após o primeiro reparo. Dos autos
verifica-se, outrossim, que o atendimento chegou a ser inicialmente prestado, sendo, em seguida, abandonado pela ré, ao argumento de que a garantia alcançou
seu termo final – isto é, a demandada chegou a dar início ao referido atendimento mas, pouco tempo depois, não apresentando solução, dele desistiu, deixando
em situação de desamparo a consumidora.
O perigo de dano reside na perpetuação da impossibilidade de uso do produto adquirido pela demandante, sendo evidente o prejuízo à profissão por ela
desempenhada, uma vez que nesta comarca quase a totalidade das unidades judiciais utilizam o sistema Pje.
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Em conclusão, preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada, DEFIRO o pedido e determino que a ré proceda, no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da sua intimação, ao reparo necessário ou à substituição do produto por outro de igual ou equivalente configuração, sob pena de incidência de multa no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a ser revertida em favor da parte autora.
Destaco que a multa tem limite de 15 (quinze) dias, após o que, em caso de renitência no descumprir, deverá o Juízo ser comunicado para adoção de outras
medidas.
No mais, considerando a verossimilhança das alegações e a condição de hipossuficiência da parte autora, inverto, de logo, o ônus da prova, ex vi do art. 6º VIII,
do CDC.
Sem mais, designo audiência de conciliação para o dia 17.10.2019, às 09h30, a ser realizada nesta unidade.
Intime-se a autora na pessoa de seu advogado, via PJE, e cite-se o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O prazo para contestação (15 dias
úteis) será contado a partir da realização da audiência (art. 335, inciso I do CPC) ou, no caso de pedido de cancelamento pela parte ré (apresentado com dez
dias de antecedência contados da data da audiência), do protocolo do pedido (art. 335, inciso II do CPC).
No caso de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, inciso II do CPC), a audiência acima
designada não será realizada, devendo a Secretaria proceder ao cancelamento da sessão com a devida baixa na pauta, liberando-a. Aguarde-se o decurso do
prazo de contestação.
De outra banda, havendo manifestação de composição por qualquer uma das partes, ou, no caso do autor ter manifestado interesse na composição e o réu
quedar-se inerte, fica mantida a realização da audiência acima designada.
Ressalta-se que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Tratando-se de
processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Advirtam-se às partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º do CPC).
As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º do CPC) ou podem constituir representante, por meio de procuração específica, com
poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º do CPC).
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: a) havendo
revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive
com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu
prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA.
Faculta-se à parte demandante informar meio idôneo e mais célere para intimação da requerida.
São Luís (MA), 29 de agosto de 2019.

Juiz Sebastião Joaquim Lima Bonfim
Titular da 12ª Vara Cível

/

Processo n° 0835433-15.2019.8.10.0001
Requerente: ADILINA SANTOS DE ABREU
Adv.: Advogado: JOSE RIBAMAR CANTANHEDE AVELAR JUNIOR OAB: MA15687 Endereço: desconhecido Advogado: PABLO MESSIAS SANTOS DIAS
OAB: MA12417 Endereço: Rua da Alegria, 36, Centro, SãO LUíS - MA - CEP: 65020-010 Advogado: JORGE HENRIQUE MATOS CUNHA OAB: MA11996
Endereço: Avenida Jerônimo de Albuquerque Maranhão, S/N, Ed. Patio Jardins, Sala 405, Calhau, SãO LUíS - MA - CEP: 65074-220 Advogado: JEAN DE
ABREU VIANA OAB: MA20412 Endereço: Rua 31, 06, Cohatrac IV, SãO LUíS - MA - CEP: 65000-000
Requerido(a): PH PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e outros
Adv.:
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

DESPACHO
Indefiro a postulação das custas ao final.
Cumpra-se. Intime-se.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

PROCESSO nº 0836004-83.2019.8.10.0001
REQUERENTE: POSTO MAGNOLIA LTDA
Adv.: Ivaldo Correia Prado Filho OAB N° 11.542, Guilherme Afonso Soares e Silva Machado OAB Nº 20.119, Maria Emília de Oliveira Assis OAB Nº 20.13
REQUERIDO: DUCOL ENGENHARIA LTDA

SENTENÇA
Trata-se de MONITÓRIA proposta por POSTO MAGNOLIA LTDA em desfavor de DUCOL ENGENHARIA LTDA, ambos qualificados na inicial.
Em petição de id nº 23026434, a parte autora vem requerer a homologação do pedido de desistência da presente ação.
É o que cumpria relatar, pelo que passo a decidir.
A desistência da ação, como cediço, poderá ser requerida e homologada até a prolação da sentença em primeira instância, podendo ser dispensado o
consentimento do réu quando ainda não tenha sido oferecida a contestação.
Nesse passo, tenho que não existe óbice ao acolhimento do pedido de desistência formulado pela parte autora, tendo em vista que sequer foi o requerido citado.
A teor do que dispõe o inciso VIII, do art. 485, do Estatuto Processual Civil c/c art. 354 do mesmo diploma, a desistência da ação importa, em verdade, na
extinção do processo sem resolução de mérito, litteris: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII– homologar a desistência da ação;” e Art. 354.
"Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença" (Grifos nosso)
Assim, considerando que ninguém poderia ser obrigado a demandar contra outrem, impõe-se ao órgão jurisdicional o dever de observância do preceito legal
mencionado, com a consequente homologação do pedido de desistência.
ANTE AO EXPOSTO, em consonância com o que dispõe o art. 485, VIII e 354, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA e JULGO
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Sem custas. Sem honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as cautelas legais e de praxe.
São Luís (MA), Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo n°0836007-38.2019.8.10.0001
Autor: POSTO MAGNOLIA LTDA
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Advogado: IVALDO CORREIA PRADO FILHO OAB: MA11542 Endereço: desconhecido Advogado: MARIA EMILIA DE OLIVEIRA ASSIS OAB: MA20131
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 68, Monte Castelo, SãO LUíS - MA - CEP: 65020-300 Advogado: GUILHERME AFONSO SOARES E SILVA MACHADO
OAB: MA20119 Endereço: Rua Senador João Pedro, 255, Fabril, SãO LUíS - MA - CEP: 65025-790
Réu: USE TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

DESPACHO
Conforme a dicção do art. 5º, LXXIV, da Constituição da República, segundo a qual: "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos".
Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade financeira.
Nesse toar apesar do artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelecer que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, o artigo seguinte
prevê a possibilidade de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça caso haja nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua
concessão, devendo ser oportunizado a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (art. 99, § 2º do NCPC)
Deve, pois, ser comprovado o atendimento das condições exigidas para concessão da benesse, sob pena de não o fazendo, ser-lhe indeferida.
Dessa forma, considerando que a parte autora não comprovou a insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais, determino que seja
intimada, por meio do advogado constituído, a fim de que junte aos autos documento que demonstre situação financeira desfavorável que a impede de arcar com
as despesas processuais devidas, o que deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos os autos para deliberação.
Cumpra-se. Intime-se.
São Luís (MA), Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo n°0836088-84.2019.8.10.0001
Autor: ROSARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO
Advogado: HENRY WALL GOMES FREITAS OAB: PI4344 Endereço: desconhecido
Réu: BANCO DO BRASIL SA

DESPACHO
Conforme a dicção do art. 5º, LXXIV, da Constituição da República, segundo a qual: "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos".
Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade financeira.
Nesse toar apesar do artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelecer que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, o artigo seguinte
prevê a possibilidade de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça caso haja nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua
concessão, devendo ser oportunizado a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (art. 99, § 2º do NCPC)
Deve, pois, ser comprovado o atendimento das condições exigidas para concessão da benesse, sob pena de não o fazendo, ser-lhe indeferida.
Dessa forma, considerando que a parte autora não comprovou a insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais, determino que seja
intimada, por meio do advogado constituído, a fim de que junte aos autos documento que demonstre situação financeira desfavorável que a impede de arcar com
as despesas processuais devidas, o que deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos os autos para deliberação.
Cumpra-se. Intime-se.
São Luís (MA), Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo nº 0837289-19.2016.8.10.0001
Requerente: BANCO DO BRASIL SA
Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128341
Requerido(a): PRISCILLA ROBERTHA SANTOS DE ANDRADE
ATO ORDINATÓRIO
Dando cumprimento ao provimento n.º 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça, submeti intimação eletrônica para que o requerente se
manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à certidão ID 22984486.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
PAULO DE FARIAS PORTELA JUNIOR
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Processo nº 0839743-98.2018.8.10.0001
Requerente: JOSE MARTINS FILHO
Advogado: HENRIQUE NASCIMENTO MORAES OAB: MA13966
Requerido: BANCO BRADESCO SA
Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB: PE23255

SENTENÇA
JOSÉ MARTINS FILHO ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO em desfavor do BANCO BRADESCO SA, pelos
fatos e fundamentos jurídicos constantes da inicial.
Ocorre que as partes atravessaram petição informando a realização de acordo regido pelas cláusulas e condições especificadas na petição de ID nº 22396669 e
pedem a sua homologação.
Nada existindo a se considerar acerca dos termos da avença, dispensado juízo de valor a seu respeito.
Em consequência HOMOLOGO o acordo de ID nº22396669, o que faço com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, para que produza seus legais e jurídicos
efeitos.
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Custas finais dispensadas na forma do art. 90, §3º do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se

São Luis, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019
Juiz SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM

12ª Vara Cível

Processo n° 0848933-56.2016.8.10.0001
Requerente: CLAUDIA MARIA BARROS COSTA e outros
Advogado: EDSON GOMES MARTINS DA COSTA OAB: MA8967 Endereço: desconhecido
Requerido(a): SPE SA CAVALCANTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS MA XII LTDA
Advogado: CARLOS EDUARDO BARBOSA CAVALCANTI JUNIOR OAB: MA6716 Endereço: Avenida dos Holandeses, 11, apto. 133, bl 05, Condomínio Farol
da Ilha, Ponta D'Areia, SãO LUíS - MA - CEP: 65077-357
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

DESPACHO
Composição celebrada entre as partes id. 21903595, sentença homologatória id. 22110303, anuência das partes para que o ilustre causidico levante valores
depositados nos autos id. 22848880, assim, defiro o pedido, consequentemento, determino expedição de alvará judicial nos termos da postulação de identificador
22848880, mediante o pagamento da respectiva custa.
Após, encaminhe-se os autos a contadoria para cálculo de custas finas. Uma vez adimplida, arquive-se os autos com as baixas de praxe.
Cumpra-se. Intime-se.

São Luís/MA, Sábado, 31 de Agosto de 2019.
Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM

Titular da 12ª cível

Processo nº 0851923-49.2018.8.10.0001
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Autora: MARIA DOS REMEDIOS DE AZEVEDO SILVA
Advogada: Isabella Bogea de Assis OAB/MA nº 11.932
Réu: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CAPESESP
Advogado: Rafael Salek Ruiz, OAB/RJ nº 94.228

SENTENÇA

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DOS
REMEDIOS DE AZEVEDO SILVA contra CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO
NACIONAL DE SAUDE - CAPESESP, ambos qualificados nos autos.

Em síntese, alega a demandante ser beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré e ter sido diagnosticada com
Osteoporose, sendo indicado o uso do medicamento Prolia 60 injetável em ambiente hospitalar, por conta de sua idade (89 anos)
e o risco de reações.

Relata que após aguardar um mês sem que o plano autorizasse o procedimento, a autora realizou o pagamento de
forma particular, no Hospital UDI, em 12/06/2018, no valor de R$ 1.240,07 (mil duzentos e quarenta reais e sete centavos).

Pelo exposto, requer seja o réu condenado a restituir em dobro o valor gasto com o procedimento, bem como seja
condenado a indenizá-la pelos danos morais experimentados em decorrência da negativa de cobertura.

Não sendo possível a conciliação, a ré apresentou contestação (id nº 16363927) alegando, em síntese, que “ não há na
literatura médica e, tampouco na bula do remédio “prolia 60”, necessidade de ministração do medicamento em ambiente
hospitalar”.

No mais, alegou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada com o autor, dado
o funcionamento de prestação de serviços sob o modelo de autogestão na forma da súmula 469 do STJ.

Aduziu ainda que não houve negativa já que a autora sequer efetuou o pedido administrativo para o plano, pelo que
reafirma a ausência de elementos caracterizadores do dever de indenizar perdas de ordem moral ou material.

Réplica apresentada pela autora no ID nº 17188859.

Intimadas as partes para dizerem se ainda possuíam interesse na produção de provas, manifestou-se apenas a ré,
informando inexistir necessidade instrução probatória.

É o que competia relatar, pelo que passo a decidir.

Inicialmente, oportuno registrar que, inexistindo necessidade de produção de provas, viável o julgamento antecipado da
lide, ex vi do art. 355 do CPC.

Assim, e considerando que as partes são legítimas e estão bem representadas, bem como estão presentes as
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condições da ação e os pressupostos processuais positivos, ao tempo em que ausentes os negativos, passa-se à análise do
mérito.

A controvérsia, no caso presente, consiste em saber se há, por parte da operadora de planos de saúde demandada,
obrigatoriedade de autorização do uso do medicamento Prolia 60 injetável em ambiente hospitalar, ou fora dele, conforme
solicitação médica em favor da autora e, consequentemente, se há dever de restituição do valor pago, bem como se a negativa da
operadora deu ensejo a dano moral indenizável.

Pois bem. Feito esse registro, inicialmente, convém destacar que por se tratar a requerida de operadora de plano de
saúde que atua sob o regime de autogestão, não há que se falar em aplicabilidade do CDC, visto que este juízo se alinha à
jurisprudência do STJ que entende não restar caracterizada, nesses casos, uma relação de cunho consumerista no negócio
jurídico celebrado.

Nesta trilha, esclarecedor é o seguinte julgado que consta do informativo n° 588 daquela Corte:

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE
AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO
OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA.
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de
planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito
privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera
plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2.
A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas
pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas,
diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam
ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de
saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.4.
Recurso especial não provido. (STJ. Resp n° 1.285.483 -PB 2011/0239595-2 Relator: Ministro Luís
Felipe Salomão. Data do julgamento: 22/06/2016, grifo nosso).

Dessa forma, afasto do caso sob apreciação a incidência da legislação consumerista, verificando, noutro giro, submeter-
se o feito às normas do Código Civil.

Superada tal questão, cabe analisar as seguintes. De início, necessário destacar que os contratos em geral são regidos,
em regra, pelo princípio da pacta sunt servanda e da autonomia privada, pelos quais, respectivamente, o contrato deve ser
cumprido pelas partes e por estas devem ser estatuídos os seus termos e condições.

Sucede que o princípio da função social do contrato, inserido expressamente no art. 421 do Código Civil, é um
importante exemplo dessa limitação, segundo o qual “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função
social do contrato”. A função social do contrato visa atender desiderato que ultrapassa o mero interesse das partes – trata-se de
uma faceta da eficácia irradiante das normas constitucionais.

Hodiernamente, com o direito civil constitucional, a teoria contratual não pode ser vista sob as lentes do paradigma
clássico. De outra sorte, os direitos fundamentais passaram a conformar todos os âmbitos do ordenamento jurídico, inclusive o
direito privado.

Nesse sentido, interessante notar o teor do enunciado 23 do CJF, segundo o qual “a função social do contrato, prevista
no art. 421 do novo CC, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando
presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana”

Nesse contexto, o plano de saúde, por ser um contrato de adesão, bem como por estar relacionado a serviço essencial
da pessoa humana, tutelando o direito à vida, não deve privilegiar unicamente o lucro, mas, sobretudo, o interesse do contratante,
de modo a se buscar o equilíbrio da relação contratual.

No caso dos autos, a autora era beneficiária há mais de 20 (vinte) anos do plano de assistência à saúde; pessoa idosa,
contando com 89 (oitenta e nove) anos, portadora de Osteoporose, e necessitou, conforme indicação médica, de ministração de
um medicamento no âmbito hospitalar pelo risco de reações.

Contudo, apesar da expressa indicação, a operadora informa que, tendo em vista inexistir recomendação bibliográfica
para a ministração desse medicamento em hospital, recusou a autorização.

Sucede que de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que
terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui
tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado” (AgInt no REsp 1756556/CE, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).
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Noutra oportunidade, quando do julgamento do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.331.616 - DF
(2018/0182630-7) , a mesma Corte, fazendo referência à aludida Súmula nº 608, reconhece que:

(…)embora na Saúde Suplementar o tratamento médico em domicílio não tenha sido incluído no rol de
procedimentos mínimos ou obrigatórios que devam ser oferecidos pelos planos de saúde, a cláusula
contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à
internação hospitalar se mostra abusiva com base nos arts. 423 e 424 do CC, já que, da natureza
do negócio firmado, há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a
recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado
coletivamente (REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/12/2017, e
REsp nº 1.639.018/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 2/3/2018)

Nesse contexto, a terapêutica indicada pelo profissional não decorre da vontade da autora, nem mesmo fica ao arbítrio da
operadora de plano de saúde, mas ao revés, depende da recomendação médica que indique a real necessidade do paciente, a fim
de evitar agravo de sua saúde pelos riscos dos quais é conhecedor.
Desta forma, sempre que houver indicação médica decorrente de doença contratualmente coberta pelo plano ou seguro-saúde,
não poderá prevalecer a exclusão/limitação contratual para o tratamento.
Posto isso, considerando que a autora teve que arcar com as despesas do procedimento a que precisou ser submetida, o qual era
de responsabilidade da operadora do plano de saúde, devida se faz sua restituição, de modo que concluo que deve esta ser
reembolsada no montante despendido, conforme notas fiscais de ID nº 14662202, cujo valor e validade não são objeto de
impugnação pela ré, evidencia o valor gasto com a internação que soma a importância de R$ 1.240,07 (mil duzentos e quarenta
reais e sete centavos).
Entretanto, de maneira simples, e não em dobro, já que não verificado o cumprimento dos requisitos estampados no art. 42, §
único do CDC ou 940 do Código Civil, sobretudo a má-fé da demandada.
Em relação ao dano moral, muito não há que se argumentar diante dos fatos trazidos aos autos. Note-se que a parte autora visa,
com o serviço de assistência privada à saúde, não ficar, caso precise, a mercê do famigerado sistema público, notoriamente
precário e ineficiente.
Decepção, e porque não dizer angústia, para o autor diante da enfermidade apresentada, já que até então estaria, como qualquer
consumidor, confiante de que poderia receber um atendimento de qualidade na rede particular de saúde.
Nesse passo, apesar de reconhecer que, em regra, o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral, verifico que,
na hipótese em tela, as circunstâncias excederam essa situação, tornando devida a reparação moral.
Definido esse ponto, destaco que o quantum indenizatório deve ser calculado com base num juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, segundo o caso concreto, sem que a indenização seja vultosa demais ao ponto de importar um enriquecimento
sem causa por parte da ofendida, e sem que seja irrisória ao ponto de não ser suficiente para amenizar o seu sofrimento moral.
O valor da indenização deve, portanto, cumprir a sua dupla finalidade, quais sejam: reparar os danos morais sofridos e
desestimular o réu a cometer atos semelhantes (caráter pedagógico).
Norteado, assim, por tais critérios, entendo suficiente para reparar os danos sofridos pela autora, a condenação da ré a pagar o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
Ante o exposto, com fundamento na argumentação apresentada e com apoio no art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o
pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte Demandada CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS
SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, a restituir às Autora a quantia de R$ 1.240,07 (mil duzentos e quarenta
reais e sete centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do dia do efetivo prejuízo (dia em
que efetuou o pagamento), bem como a PAGAR a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, este com
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a contar desta decisão.
Custas e Honorários advocatícios a cargo do réu, sendo aquele último fixado em 15% sobre o valor da condenação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Luís, 31 de agosto de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo n° 0856684-94.2016.8.10.0001
Requerente: JANETE GONCALVES e outros
Adv.: Advogado: JOSE GUSTAVO GONCALVES BEZERRA DE LIMA OAB: MA11634 Endereço: desconhecido Advogado: LUCIANA BLAZEJUK SALDANHA
OAB: MA9060-A Endereço: Travessa Coronel Chaves, 506-B, ED OFFICER, São Francisco, SãO LUíS - MA - CEP: 65076-410
Requerido(a): BANCO DO BRASIL SA
Adv.: Advogado: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB: MG44698 Endereço: , S/N, PINHEIRO - MA - CEP: 65200-000 Advogado: JOSE ARNALDO JANSSEN
NOGUEIRA OAB: MG79757 Endereço: Avenida Kennedy, - de 446 a 474 - lado par , Fátima, SãO LUíS - MA - CEP: 60000-000
Ação: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL (228)

DESPACHO
Quanto a postulação de id. 22835548, diga a Requerente.
Cumpra-se. Intime-se.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.

Juiz SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Titular da 12ª Vara Cível

Processo nº 0860203-09.2018.8.10.0001
Requerente: EXEQUENTE: SERGIO LEAL BORGES, ANA CELIA SILVA VIEIRA
Advogado: RICARDO FERREIRA COSTA OAB/PI 9762
Requerido(a): SPE LCI INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA e outros (5)
ATO ORDINATÓRIO
Dando cumprimento ao provimento n.º 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça, submeti intimação eletrônica para que o requerente se
manifeste no prazo de 15 (quinze) dias quanto à devolução do(a) carta, cumprido sem finalidade atingida.
São Luís/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
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MARCO ANTONIO BRAUNA CUNHA SOBRINHO
12ª Unidade Jurisdicional Cível

Décima Terceira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0005192-67.2014.8.10.0001 (58802014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA e PRISCILA MACIEL COSTA BLUME DE ALMEIDA e SONIA MARIA CORREA PEREIRA MUGSCHL
ADVOGADO: JEZANIAS DO REGO MONTEIRO ( OAB 4161-MA ) e PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO ( OAB 417-MA )
REU: TAM LINHAS AEREAS S.A
ADVOGADO: EDUARDO LUIZ BROCK ( OAB 91311-SP ) e FABIO RIVELLI ( OAB 13871A-MA ) e LARISSA ABDALLA BRITTO FIALHO ( OAB 4282-MA )
DESPACHOEm face do que consta à certidão de fl. 375, oficie-se ao Banco do Brasil para que coloque a disposição desta 13ª Vara Cível, no prazo de 05 (cinco)
dias, o depósito no valor de R$ 21.000,00 e R$ 644,58, ambos com seus acréscimos, equivocadamente depositados nas contas judiciais nº 1600116031657 e
5000113818660, respectivamente, devendo ser anexado os comprovantes de depósitos de fls. 148 e 363.Após juntada do comprovante de transferência dos
valores, intime-se a requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o levantamento dos valores mencionados. Transcorrido o
prazo, sem manifestação, a Secretaria dará cumprimento Resolução RESOL - GP - 25/2016, procedendo ao registro dos referidos créditos em favor da Justiça
Estadual no sistema do FERJ e providenciará a baixa e arquivamento dos presentes autos.Após o cumprimento da determinação acima, remetam-se os autos à
Contadoria para cálculo das custas judiciais e, se for o caso, nos termos do art. 26, §2° da Lei 9.109/2009, Intime-se a Requerida para o recolhimento das custas,
sob pena de expedição de certidão de dívida ativa, dispensada as custas em relação aos Autores conforme sentença de fls. 372 e v.Intime-se. Cumpra-
se.Recolhidas as custas, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. São Luís, 02 de setembro de 2019.Ariane Mendes Castro PinheiroJuíza de Direito
Titular da 13ª Vara Cível Resp: 146043

PROCESSO Nº 0007104-94.2017.8.10.0001 (94482017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO
AUTOR: FLAVIO BARBOSA LIMA 
ADVOGADO: CINTIA ITAPARY ALBUQUERQUE ( OAB 6226-MA )
REU: T B VIEIRA - COMERCIO E SERVIÇOS 
ADVOGADO: MARCOS AURELIO BARROS SERRA ( OAB 8181-MA ) e MARI CELIA SANTOS ALVES ( OAB 2932-MA )
DESPACHOConforme manifestação do autor à fl. 383, bem como diante da procuração à fl.18, determino a expedição de alvará em seu nome e/ou seu
advogado para a liberação do valor de R$ 3.585,30 com os respectivos acréscimos, conforme documento acostado à fl. 89, depositado pelo autor a título de
caução.Em seguida, à Contadoria para cálculo das custas judiciais e, se for o caso, nos termos do art. 26, §2° da Lei 9.109/2009, Intime-se o Requerido para o
recolhimento das custas, sob pena de expedição de certidão de dívida ativa.Recolhidas as custas, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Intimem-se.
Cumpra-se.São Luís, 02 de setembro de 2019.Ariane Mendes Castro PinheiroJuíza de Direito Titular da 13ª Vara Cível Resp: 146043

PROCESSO Nº 0041598-53.2015.8.10.0001 (443892015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: SERGIO ROBERTO LOPES DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO SANTOS FERRO FILHO ( OAB 9523-MA )
REU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S/A
ADVOGADO: ITALLO GUSTAVO ALMEIDA LEITE ( OAB 7413-MT )
DESPACHODiante do que consta na certidão fl. 146, intime-se a autora, pessoalmente, por carta de intimação com aviso de recebimento, e por seu advogado,
para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito em relação ao depósito realizado em cumprimento à condenação imposta na Sentença de
fls. 133/135, conforme petição e comprovante de depósito de fls. 140/141.Transcorrido o prazo, sem manifestação, a Secretaria dará cumprimento Resolução
RESOL - GP - 25/2016, procedendo ao registro dos referidos créditos em favor da Justiça Estadual no sistema do FERJ e providenciará a baixa e arquivamento
dos presentes autos.Em seguida, encaminhem-se os autos para contadoria, conforme determinado na parte final da sentença (fls. 111/113), para cálculo das
custas judiciais e, se for o caso, nos termos do art. 26, §2° da Lei 9.109/2009, Intime-se o Requerido para o recolhimento das custas, sob pena de expedição de
certidão de dívida ativa.Em seguida, arquivem-se com baixa na distribuição.Cumpra-se.São Luís, 02 de setembro de 2019.Ariane Mendes Castro PinheiroJuíza
de Direito Titular da 13ª Vara Cível Resp: 146043

PROCESSO Nº 0053721-54.2013.8.10.0001 (587852013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: CLAYTON MÖLLER ( OAB 21483-RS )
EXECUTADO: M C R ALMEIDA e PAULO CESAR RODRIGUES ALMEIDA
DESPACHOEm face da ausência de bens passíveis de penhora, acolho a manifestação do Exequente de fl. 132 e suspendo a presente execução pelo prazo de
01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, inciso III, § 1º do CPC), devendo o processo seguir para arquivo provisório. Nesse período,
caso o Exequente necessite desarquivar os autos, ficará isento das custas pelo desarquivamentoDecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem manifestação do
Exequente acerca da localização do Executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos passarão automaticamente ao arquivamento definitivo,
momento em que começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.Os autos poderão ser desarquivados, mediante manifestação do Exequente, a qualquer
tempo, se forem encontrados bens penhoráveis, prosseguindo-se a execução, desde que não decorrida a prescrição.Intimem-se. Cumpra-se.São Luís, 02 de
setembro de 2019.Ariane Mendes Castro PinheiroJuíza de Direito Titular da 13ª Vara Cível Resp: 146043

PROCESSO Nº 0019101-16.2013.8.10.0001 (209292013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MDF TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADVOGADO: LUIZ ANDRE FARIAS DE ALBUQUERQUE ( OAB 9615-MA )
REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO: ROSANGELA ELERES CORTEZ MOREIRA ( OAB 4468-MA )
SENTENÇA[...]Diante disso, configurada a falta de interesse no prosseguimento da ação, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na
forma do art. 485, III do Código de Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios ao patrono da parte
adversa, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Expeça-se em favor da ré
e/ou seu advogado alvará para levantamento da quantia depositada como honorários destinados à perícia ora frustrada.Após o trânsito em julgado, arquive-se e
providencie-se a baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís, 30 de agosto de 2019.Ariane Mendes Castro PinheiroJuíza de Direito Titular
da 13ª Vara Cível Resp: 146043
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PROCESSO Nº 0028345-32.2014.8.10.0001 (307092014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI ( OAB 13860A-MA ) e RODRIGO FRASSETTO GÓES ( OAB 13872A-MA )
REU: ERENITA DE JESUS RODRIGUES SOUSA
SENTENÇA[...]Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.Caso
tenha sido realizado, determino o desbloqueio do veículo junto ao sistema Renajud.Custas, já recolhidas. Sem honorários advocatícios, haja vista que não houve
angularização processual.Após o trânsito em julgado, arquive-se e providencie-se a baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís, 30 de
agosto de 2019.Ariane Mendes Castro PinheiroJuíza de Direito Titular da 13ª Vara Cível Resp: 146043

PROCESSO Nº 0034013-18.2013.8.10.0001 (370592013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FRANCILENE NEVES SOUSA
ADVOGADO: ISABELA RAISSA MENDES PEREIRA ( OAB 14828-MA )
REU: DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
ADVOGADO: JOSÉ CALDAS GOIS ( OAB 609-MA )
SENTENÇA[...]Diante disso, configurada a falta de interesse no prosseguimento da ação, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na
forma do art. 485, III do Código de Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade, no termos do art. 98, §3º, do CPC, face à assistência judiciária deferida em
seu favor.Expeça-se em favor da ré e/ou seu advogado alvará para levantamento da quantia depositada como honorários destinados à perícia ora frustrada.Após
o trânsito em julgado, arquive-se e providencie-se a baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís, 30 de agosto de 2019.Ariane Mendes
Castro PinheiroJuíza de Direito Titular da 13ª Vara Cível Resp: 146043

PROCESSO Nº 0053827-16.2013.8.10.0001 (588982013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 8784A-MA ) e GILBERTO BORGES DA SILVA ( OAB 58647-PR )
REU: PEDRO WILSON ROCHA DE MORAES 
SENTENÇA[...]Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.Caso
tenha sido realizado, determino o desbloqueio do veículo junto ao sistema Renajud.Custas, já recolhidas. Sem honorários advocatícios, haja vista que não houve
angularização processual.Após o trânsito em julgado, arquive-se e providencie-se a baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís, 30 de
agosto de 2019.Ariane Mendes Castro PinheiroJuíza de Direito Titular da 13ª Vara Cível Resp: 146043

PROCESSO Nº 0056368-85.2014.8.10.0001 (600832014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE
AUTOR: LECTICIA MARIA SILVA DE ARAUJO JOAQUIM
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO DE MIRANDA GUTERRES FILHO ( OAB 2162-MA )
REU: JOAQUIM JORGE FERREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO: DARIO ANDRE CUTRIM CASTRO ( OAB DEFENSORPUBLICO-MA )
SENTENÇA[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a dissolução total da sociedade METALMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.Condeno o Réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação, nos termos do art.
85, §8º, do CPC.Após o trânsito em julgado, determino seja expedido ofício à Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, comunicando da dissolução
total da sociedade METALMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 10.421.427/0001-17.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís, 30 de agosto de
2019.Ariane Mendes Castro PinheiroJuíza de Direito Titular da 13ª Vara Cível Resp: 146043

Décima Quarta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0009927-46.2014.8.10.0001 (109622014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANDRÉ AGUIAR DA COSTA e FABIANNI LIMA SERRA
ADVOGADO: ALEX AGUIAR DA COSTA ( OAB 9375-MA ) e ALEX AGUIAR DA COSTA ( OAB 9375-MA ) e ANDRE AGUIAR
DA COSTA ( OAB 10720-MA ) e ANDRE AGUIAR DA COSTA ( OAB 10720-MA )
REU: SPE LCI INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO SILVA MENDES ( OAB 7371-MA )
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SPE LCI INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. sem efeito
infringente, contra a sentença proferida nas fls. 347/348, sob o fundamento de existência de contradições, quais sejam, a
condenação em custas e honorários, constante na parte dispositiva da sentença, eis que as partes acordaram sobre tais
obrigações no termo de transação; e a menção ao pagamento das "custas", quando deveria constar "custas remanescentes". Na
oportunidade pediu o deferimento da assistência judiciária.Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de sanar os defeitos
suscitados.É o que comporta relatar.Decido.Conheço dos presentes embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade
do art. 1.023 do Código de Processo Civil.É cediço que o recurso de Embargos de Declaração tem como finalidade esclarecer
obscuridades, suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais eventualmente ocorridas no bojo do decisum
impugnado (art. 1.022 do CPC).Trata-se, pois, de instituto que tem como propósito exclusivamente a aperfeiçoar a prestação
jurisdicional, dedicando-se etiologicamente a purificar o julgado dos eventuais vícios que venham a maculá-lo. Não traduz, por
obvio, instrumento adequado para rediscussão de questões elucidadas por ocasião do julgamento.In casu, reconheço a
contradição quanto a imposição de honorários advocatícios acordados ao final da sentença, mas não quanto à condenação nas
custas processuais.De fato, verifica-se que os honorários advocatícios devidamente acordados entres as partes, por equívoco,
foram incluídos ao final da sentença homologatória da transação, nisso consistindo a contradição nos mandamentos finais do
dispositivo do decisum. Todavia, não há que se falar em contradição quanto à obrigação de arcar com as custas finais.Conforme o
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art. 90, §3° do CPC as custas serão dispensas somente se o acordo for celebrado antes da sentença, o que não é o caso dos
autos, eis que as partes transigiram após a prolação de acórdão pelo juízo do 2ª Grau.Com efeito, não obstante as partes tenham
acordado sobre as custas no instrumento de transação, em face da natureza jurídica das custas judiciais (taxa judiciária), estas
não podem ser objeto de transação privada, eis que devidas à Fazenda Pública.É o que se extrai da inteligência do art. 841 do
Código Civil, o qual estabelece "só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação". Nesse sentido,
colaciono o seguinte arresto:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUTORES BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE. ISENÇÃO DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PARCIAL
PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACORDO HOMOLOGADO. CUSTAS DEVIDAS PELA
RÉ SUCUMBENTE. Concedida a justiça gratuita aos autores e vencida a ré-agravante não pode ela beneficiar-se da gratuidade
concedida à parte contrária, sendo sua incumbência ressarcir o Estado, que arcou com o adiantamento das custas processuais.
Tal obrigação permanece apesar do acordo homologado, uma vez que tais custas nem sequer poderiam ser objeto da transação,
pois que devidas ao Estado, não se tratando de ressarcimento à parte contrária. Recurso desprovido. (TJ/SP. Ai. n.º
2016011-12.2019.8.26.0000. Registro: 2019.0000364084. Relator(a): Gilberto Leme. 35ª Câmara de Direito Privado. Data da
Publicação: 13/05/2019).Quanto ao novo requerimento de assistência judiciária, apresentando extratos bancários, mostra-se
evidente que a hipótese levantada pela embargante não representa omissão/contradição intrínseca ao julgado, apta a autorizar o
manejo dos embargos declaratórios, eis que se almeja é rediscutir o entendimento jurídico esposado na decisão prolatada, o que
se mostra manifestamente inadmissível, pois não se coaduna com o remédio processual eleito.Ressalta-se que a concessão dos
benefícios da assistência judiciária não obsta a condenação da parte beneficiada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios; no entanto, permite a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, desde que haja
manutenção do estado de hipossuficiência financeira (art. 98, §3°, do CPC).Finalmente, não reconheço qualquer contradição
quanto a utilização do termo "custas" na parte dispositiva, eis que, naturalmente, serão descontadas da obrigação sucumbencial as
custas inicialmente pagas. Nada obstante, embora não se vislumbre qualquer resultado prático, em termos processuais, na
providência solicitada, para fins de tornar indubitável a obrigação imposta na sentença, entendo por bem complementar o
dispositivo para delinear que serão devidas as custas remanescentes, se houverem.Assim, constatada a contradição aludida,
cumpre ao julgador proceder à sua correção, pelo que acolho em parte os presentes embargos para o fim de sanar o vício
apontado, de modo que a parte dispositiva quanto à condenação em custas passe a ter a seguinte redação: "Custas
remanescentes pela Requerida, se houverem, sendo inaplicável o art. 90, §3º do CPC. Honorários conforme convencionado pelas
partes".Mantenho os demais termos da sentença proferida nas fls. 347/348.Intimem-se.São Luís (MA), 12 de agosto de
2019.Lorena de Sales Rodrigues BrandãoJuíza Auxiliar, respondendo pela 14ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0017281-59.2013.8.10.0001 (188112013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: CICERO MORAIS LIMA
ADVOGADO: VAGMA SERRA BIRINO ( OAB 6628-MA )
REU: MERCEDES BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO TERRA ( OAB 17556-PR ) e ELIETE SANTANA MATOS ( OAB 10423-CE ) e HIRAN LEÃO
DUARTE ( OAB 10422-CE ) e JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO ( OAB 16948-PR )
DESPACHO Embargos de Declaração opostos pela parte exequente ré CÍCERO MORAIS LIMA às fls. 172/179.Diante do efeito
infringente buscado pela parte embargante, determino seja intimada a(s) parte(s) adversa(s) para se manifestar em cinco dias, nos
termos do art. 1.023, §2º, do CPC/2015 (Lei 13.105/2015).Intimem-se.São Luís (MA), 20 de agosto de 2019.Juíza LORENA DE
SALES RODRIGUES BRANDÃORespondendo pela 14ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0031200-81.2014.8.10.0001 (337822014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: BASTOS RANGEL LOCAÇAO LTDA
ADVOGADO: DANILO SILVA DA CANHOTA ( OAB 10126-MA )
REU: JOAO EVERTON SILVA GUERREIRO
ADVOGADO: LAVYO AMORIM PORTELA ( OAB 13447-MA )
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela BASTOS RANGEL LOCAÇÕES LTDA contra a sentença proferida
às fls. 160/163, sob o fundamento de existência de obscuridade, contradição e omissão, relativamente à fundamentação utilizada
para o indeferimento dos pedidos constantes da exordial.Requer o acolhimento do recurso, atribuindo-lhe efeito infringente e
corrigindo a falha apontada, para o fim de julgar procedente a pretensão inicial.É o que comporta relatar.Decido.Inicialmente,
registro que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.148.296/SP, sob o regime de recursos repetitivos, reconheceu a
possibilidade de dispensa de intimação da parte recorrida, em sede de embargos de declaração, nas hipóteses de desprovimento
de recurso. Portanto, antevendo o magistrado a possibilidade de rejeição e, por consequência, de indeferimento do efeito
infringente, hipótese vertente, desnecessária a intimação do embargado para apresentação de contrarrazões (Embargos de
Declaração ED 70058470667 RS (TJ-RS); Embargos de Declaração ED 10179691220168260654 SP (TJ-SP); Agravo de
Instrumento AI 00075871020198190000 (TJ-RJ).Feita tal consideração, conheço dos presentes embargos, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade do art. 1.023 do Código de Processo Civil.É cediço que o recurso de Embargos de Declaração tem
como finalidade esclarecer obscuridades, suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais eventualmente
ocorridas no bojo do decisum impugnado (art. 1.022 do CPC).Trata-se, pois, de instituto que tem como propósito exclusivamente a
aperfeiçoar a prestação jurisdicional, dedicando-se etiologicamente a purificar o julgado dos eventuais vícios que venham a
maculá-lo. Não traduz, por obvio, instrumento adequado para rediscussão de questões elucidadas por ocasião do julgamento.In
casu, o exame dos autos revela que ao rejeitar os embargos monitórios, procedeu o julgador à efetiva análise dos argumentos
apresentados pelas partes em face da prova constante dos autos, afastando a responsabilidade do réu pelo prejuízo
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experimentado e concluindo pela improcedência do pedido e pela condenação da parte autora por litigância de má fé.Ora, nesse
contexto, uma simples leitura do decisum revela que a hipótese levantada pelo embargante não implica em obscuridade intrínseca
ao julgado, apta a autorizar o manejo dos embargos declaratórios, conforme defendido na peça recursal.Na verdade, o que se
almeja é rediscutir o entendimento jurídico esposado na decisão prolatada, o que se mostra manifestamente inadmissível, pois não
se coaduna com o remédio processual eleito, porque não configurada qualquer das hipóteses capazes de ensejar a oposição de
embargos de declaração, recurso de rígidos contornos processuais, cabível apenas nos casos de omissão, obscuridade ou
contradição, inexistentes na situação em apreço.Nesse sentido, os seguintes arestos:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. VIA PROCESSUAL
INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Embargos interposto com o nítido caráter de rediscussão do
julgado. Via processual inadequada. Precedentes do STJ. 2. Segundo previsão contida no art. 535 do CPC, em regra, os
embargos de declaração são inservíveis para rediscutir o julgado, possuindo apenas função integrativa. 3. Nítida a conduta dos
Embargantes em rediscutir matéria exaustivamente enfrentada no julgado elegendo a via processual inadequada. 4. Embargos
rejeitados. Decisão unânime. (STJ, ED 3837932 PE, Orgão Julgador 3ª Câmara Cível, Publicação 21/03/2016, Julgamento 10 de
Março de 2016, Relator Francisco Eduardo Gonçalves Sertorio Canto)TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA. 1. Os embargos à execução não se prestam à rediscussão da matéria própria da ação de conhecimento ou à correção
de eventual "erro de julgamento". A pretensão de modificação do julgado só é possível com a interposição do recurso apropriado (a
tempo e modo próprios). 2. Apelação não provida. 3. Peças liberadas pelo Relator, em 03/06/2008, para publicação do
acórdão.(TRF-1 - AC: 50372 MG 2004.38.00.050372-1, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL,
Data de Julgamento: 03/06/2008, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 11/07/2008 e-DJF1 p.389) Tem-se, na hipótese vertente,
a pretensão de efeitos puramente infringentes, o que é inconcebível em sede de aclaratórios.Tal circunstância, aliás, demonstra o
efetivo caráter protelatório dos embargos, evidenciando mera tentativa de protelar a conclusão do feito, mediante a submissão a
este juízo de questões já decididas no mesmo grau de jurisdição, por meio destes aclaratórios, situação que frustra a efetividade
da prestação jurisdicional e se traduz em prejuízo não apenas para o Judiciário, mas a todos os jurisdicionados.Em tempos de
demandismo exacerbado, decorrente da renúncia - ou talvez da incapacidade - do brasileiro ao direito de solucionar seus próprios
problemas, não se pode pactuar com esse tipo de conduta, que enseja desprestígio ao Judiciário, por postergar a eficácia das
decisões, exigindo deste Poder maior rigor na repressão a tal prática.Com tais razões, rejeito os embargos.Condeno a embargante
a pagar ao embargado multa por de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do § 2º do artigo 1.026 do
CPC.Intimem-se.São Luís (MA), 07 de agosto de 2019.Juiz JOSÉ NILO RIBEIRO FILHO Titular da 14ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0032390-16.2013.8.10.0001 (353322013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA ) e VANESSA PINHEIRO DE ANDRADE ( OAB 11726-MA )
REU: ALEXSANDRO CABRAL MARQUES
ADVOGADO: DARIO ANDRE CUTRIM CASTRO ( OAB DEFENSORPUBLICO-MA )
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou-se nos termos da petição de fls. 109, apresentando
planilha atualizada do débito, entretanto, quedou-se inerte quanto às diligências a fim de dar o prosseguimento no feito.Assim,
intime-se a demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, dando o devido
impulsionamento na presente lide. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para deliberação.
Cumpra-se.São Luís, 01 de agosto de 2019.Juiz JOSÉ NILO RIBEIRO FILHO Titular da 14ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0037458-10.2014.8.10.0001 (403522014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
AUTOR: MARIA DA CONSOLAÇÃO ROCHA CAJUEIRO e MARIA NECI ROCHA CAJUEIRO
ADVOGADO: LUCIANA BARROS DOS SANTOS ( OAB 12111-MA ) e LUCIANA BARROS DOS SANTOS ( OAB 12111-MA )
REU: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA
ADVOGADO: CASSIA ETIENE NUNES LISBOA ( OAB 11811A-MA ) e RENATA SOUSA DE CASTRO VITA ( OAB 24308-BA )
DECISÃO: Compulsando os autos, vê-se que a parte Executada manejou nova impugnação à execução, sob argumento de
excesso e pagamento integral do débito, cujo pedido recebo como simples manifestação da parte, eis que já consta nos autos
decisão que rejeitou outrora a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 113/114), não tendo a parte executada interposto
agravo de instrumento, de forma que preclusa tal alegação.Ressalta-se que não seria possível receber o pedido como impugnação
à penhora, eis que sequer foi suscitado a impenhorabilidade dos passivos bloqueados.E, mesmo que se analisasse o mérito da
petição, entendo que não merece prosperar o pedido.Com efeito, este juízo já reconheceu como devido o saldo remanescente do
valor da condenação, bem como a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, especialmente por que foi determinando na
sentença que o executado deveria cobrar a mensalidade de R$ 625,05 (seiscentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), mas não
apresentou provas capazes de desconstituir os boletos trazidos pela Autora, conforme consta na decisão de fls. 113/114.Desta
feita, sendo devido o valor bloqueado - R$ 85.997,62 (oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois
centavos), não há que se falar em limitação de multa diária, nesta fase processual, mormente porque os valores foram atualizados
monetariamente e houve incidência de honorários advocatícios. Sendo assim, indefiro o pedido de fls. 154/156, eis que
manifestamente protelatórios.Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.São Luís/MA, 29 de
agosto de 2019.Juíza Lorena de Sales Rodrigues Brandão Respondendo pela 14ª Vara Cível.
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Décima Quinta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0010061-39.2015.8.10.0001 (108702015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: WALTER CESAR SANTOS DOS ANJOS
ADVOGADO: RAIROM LAURINDO PEREIRA DOS SANTOS ( OAB DEFENSOR1-MA )

REU: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e MATEUS SUPERMERCADOS S.A
ADVOGADO: ADILSON SANTOS SILVA MELO ( OAB 5852-MA ) e CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS ( OAB 63513-MG ) e MOURIVAL EPIFANIO
DE SOUZA ( OAB 5333-MA )

ATO ORDINATÓRIOEm virtude das atribuições que me são conferidas por Lei, e em obediência ao que dispõe o art. 93, inciso XVI da Constituição Federal, art.
203, §4º do CPC/2015 e no provimento nº 22/2018 - CGJ, fica a parte demandada, LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, por este ato, intimada a retirar o alvará
fl. 190, no prazo de 15 dias, ciente de que, não cumprindo a diligência, será o processo arquivado no estado em que se encontra.São Luís - MA, 02 de julho de
2019.Rubem Chaves FonsecaTécnico Judiciário da 15ª Vara Cível Resp: 133314

PROCESSO Nº 0045811-73.2013.8.10.0001 (500362013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE TACITO DE ALMEIDA ANDRADE
ADVOGADO: LUCIANA CARVALHO MARQUES ( OAB 7277-MA ) e MICHELY MENESES PIMENTEL DO MONTE ( OAB 7295-MA )

REU: FRANERE COMERCIO CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO: GISELLE DE SOUSA FONTES MARTINS ( OAB 10799-MA ) e SAULO GONZALEZ BOUCINHAS ( OAB 6247-MA )

DECISÃOCuida-se de demanda obrigacional e indenização, na qual fora fixada a execução de prova pericial e apresentada a proposta de honorários para tanto,
a parte demandada se manifesta ponderando pela necessidade de moderação da aludida verba, face o caso em apreço.Se tratando de um ato relevante para a
demanda, bem como guardar certa complexidade em sua realização, necessário se pontuar e esclarecer o exercício da atividade designada, além da
ponderação de seu custeio.Ato que requer um ato cooperado entre as partes, especialmente em atenção ao preconizado no art. 6º do CPC, pelo que designo o
dia 09 de outubro de 2019, às 11h00min, para realização de audiência com as devidas ponderações sobre a perícia a ser realizada.Ficando as partes
cientificadas que a audiência será realizada na sala de audiências desta unidade jurisdicional (15ª Vara Cível), localizada no Fórum Des. Sarney Costa, 6º
andar.Por fim, determino a intimação das partes, por meu de seus patronos, bem como a intimação do perito, pessoalmente via AR, para comparecerem ao ato
processual mencionado.SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO DO PERITOPublique-se. Intime-se.São Luís (MA), 28 de agosto de
2019.Alexandre Lopes de AbreuJuiz Titular da 15ª Vara Cível Resp: 158824

Décima Sexta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0041010-17.2013.8.10.0001 (448642013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: PAULO FERNANDO ALMEIDA FALCAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DILENE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA ( OAB 2956-PI ) e KÁTIA TEREZA DE CARVALHO PENHA ( OAB 6682-MA
)
REU: MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
ADVOGADO: BARBARA GOMES NAVAS ( OAB 328846-SP ) e LILIANE ESTELA GOMES ( OAB 196818-SP )

ATO ORDINATÓRIO(Fundamentação legal: § 4º do Art. 203 do CPC c/c Provimento nº 001/2007 - CGJ/MA)Tendo em vista
infrutífero o bloqueio on line, conforme fls. 241/244, INTIMO a parte HPE Automores do Brasil S.A para, no prazo de 15 (quinze)
dias comprovar o pagamento das custas para consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, no valor de R$ 33,20 (trinta e três
reais e vinte centavos), conforme determinado no Despacho de fls. 234.São Luis (MA), 02 de setembro de 2019.Marcimary Borges
AlvarengaAssistente de InformaçãoMatrícula nº 180703 Resp: 180703

PROCESSO Nº 0046057-98.2015.8.10.0001 (490842015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
AUTOR: MATEUS SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADO: ENEIDE APARECIDA DE CAMARGO SIMON ( OAB 6053A-MA )
REU: ELZIARIO LUIZ BRITO NETO
ATO ORDINATÓRIO(Fundamentação legal: § 4º do Art. 203 do CPC c/c Provimento nº 001/2007 - CGJ/MA)INTIMO a parte
autora, por meio do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena
de arquivamento do processo. Ressalta-se que, querendo dar início à liquidação ou cumprimento definitivo do título judicial, deverá
utilizar o peticionamento eletrônico pelo Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe-TJMA, sendo que, no prazo de 05 (cinco) dias,
contado do protocolo, o(a) advogado(a) da parte credora encaminhará petição endereçada aos autos do processo físico referência,
comunicando o peticionamento eletrônico do requerimento de liquidação, cumprimento provisório ou definitivo da sentença ou
decisão, acompanhada de cópia física do protocolo no PJe-TJMA.São Luís (MA), 02 de setembro de 2019.Marcimary Borges
AlvarengaAssistente de InformaçãoMatrícula nº 180703 Resp: 180703
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Varas Criminais

Primeira Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa

INTIMAÇÃO DAS PARTES/ADVOGADOS
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 12621-46.2018.8.10.0001 (133082018)
DENOMINAÇÃO:Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
ACUSADO/REQUERENTE(S): ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO(S): LUIS PAULO CORREIA CRUZ OAB 12193
VÍTIMA(S): LEANDRO NASCIMENTO VERAS

FINALIDADE: Intimar as partes, bem como o(s) advogado(s), acima identificado(s), para tomar(em) ciência da audiência para dia
04.09.2019 às 14h:00 min. e da decisão de fls. 1884/185 (parte final):

(...)" Diante do exposto e que mais dos autos consta, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, DENEGO, DE
ACORDO COM O PARECER DO MPE, O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado ADAÍLTON
PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, pois ainda se encontram presentes os requisitos que ensejaram o referido decreto,
fundamentado nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Da mesma forma, pelas razões acima
expendidas e acolhendo ainda parecer ministerial, não entendo ser o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão"
(...). Dado e passado a presente Intimação, nesta Primeira Secretaria Criminal, aos 2 de setembro de 2019. Tania Cristina Almeida
Costa, Servidor Judiciário, digitou e expediu. Francisco RONALDO MACIEL Oliveira Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da
Capital Privativa para Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa.

INTIMAÇÃO DAS PARTES/ADVOGADOS
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 5806-04.2016.8.10.0001 (71252016)
DENOMINAÇÃO:Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
ACUSADO/REQUERENTE(S): AMILAR BALDEZ COSTA FERREIRA
ADVOGADO(S): Dr. Willians Dourado Costa, OAB - MA n° 4995.
VÍTIMA(S): Fè Pública

FINALIDADE: Intimar as partes, bem como o(s) advogado(s), acima identificado(s), para tomar(em) ciência da decisão/despacho
de fls. 120 (parte final):
"(...) Tendo em vista não ser caso de absolvição sumária, e, considerando o parecer ministerial (fls. 118), determino a intimação do
acusado AMILAR BALDEZ COSTA FERREIRA, para audiência de apresentação da Proposta de Suspensão Condicional do
Processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95, desde já designada para o dia 30 de setembro de 2019, às 09h00min, nesta 1ª
Vara Criminal, ficando ciente que, caso não compareça à audiência acima mencionada, sua ausência será considerada como não
aceitação da proposta prevista neste artigo, oportunidade que será designada Audiência de Instrução e Julgamento.
Esclareça ao acusado que ele deverá comparecer à audiência acompanhado de seu Advogado, e que, caso haja a impossibilidade
financeira, ser-lhe-á nomeado Defensor Público. Notifique-se o representante do Ministério Público. Intime-se o advogado
constituído nos autos. Cumpra-se. São Luís MA, 29 de Agosto de 2019. FRANCISCO RONALDO MACIEL OLIVEIRA, Juiz Titular
da 1ª Vara Criminal do Termo de São Luís, Comarca da Ilha, Privativa para processamento e julgamento dos Crimes de
Organização Criminosa"

Dado e passado a presente Intimação, nesta Primeira Secretaria Criminal, aos 2 de setembro de 2019. Lucijane Marinho Furtado
Rodrigues, Servidor Judiciário, digitou e expediu.

Francisco RONALDO MACIELOliveira
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Capital
Privativa para Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa

INTIMAÇÃO DAS PARTES/ADVOGADOS
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 7597-37.2018.8.10.0001 (132342018)
DENOMINAÇÃO:Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
ACUSADO(S): EDEN RIBEIRO NETO, WAGNO NASCIMENTO DA SILVA, VANESSA ARAUJO MEIRELES (Defensoria Pública /
DPE)
ACUSADO(S): JOHNYSON VISGUEIRA GOMES
ADVOGADO(S): Dr. Raimundo da Silva Santos, OAB/MA 6.086
VÍTIMA(S): COLETIVIDADE

FINALIDADE: Intimar as partes, bem como o(s) advogado(s), acima identificado(s), para tomar(em) ciência da decisão/despacho
de fls. 667/668:
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" (...) Cuida-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, em Paço do Lumiar, Comarca da Ilha, em face dos acusados
EDEN RIBEIRO NETO, WAGNO NASCIMENTO DA SILVA, JOHNYSON VISGUEIRA GOMES, VANESSA ARAÚJO MEIRELES,
todos devidamente qualificados nos autos, imputando a eles a prática delitiva disposta no art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II,
ambos do Código Penal, e art.2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, sendo que a última acusada mandante do crime em questão.
Aduz a exordial acusatória, em suma, que a vítima FRANCISCO EDUARDO ALVES DA SILVA descobriu, através de telefone
celular, a traição de sua companheira, VANESSA ARAÚJO MEIRELES, tendo resolvido sair de casa, motivo pelo qual marcou com
ela para que lhe entregasse as suas roupas e falasse com a sua filha, momento em que percebeu que um veículo Celta, verde,
aproximou-se do local, sendo que, no interior, estavam os denunciados EDEN, WAGNO, JOHNSON e mais três indivíduos
desconhecidos. Ato contínuo, o denunciado JOHNYSON e um indivíduo desconhecido desceram do veículo e tentaram jogar a
vítima dentro do porta-malas do carro, tendo a vítima travado uma luta corporal com ambos, sendo que, durante o embate, os
comparsas que estavam dentro do veículo diziam que era para colocar a vítima no porta-malas, pois a levariam para um matagal e
a esquartejariam, mas, não logrando êxito, o indivíduo não identificado desferiu três tiros na cabeça da vítima (que lhe causou a
perda da visão do olho esquerdo e a visão do lho direito prejudicada), ocasião em que JOHNYSON e o terceiro não identificado
adentraram no veículo e fugiram no sentido Residencial Morada do Bosque I, oportunidade em que a vítima foi socorrida por um
pastor. Consta ainda da denúncia que a vítima declarou que VANESSA, WAGNO E JOHNYSON fazem parte de uma organização
criminosa comandada por EDEN.
A peça acusatória arremata que, segundo apurado pela polícia civil, os denunciados EDEN, WAGNO e JOHNYSON são suspeitos
de cometer outros homicídios na região, além de serem conhecidos traficantes de drogas e integrantes da organização criminosa
"BONDE DOS 40". E continua assegurando que estão anexas aos autos as peças de informações nºs 230.4.2017, 203.4.2017 e
323.6.2017 colhidas pelo Disque Denúncia de forma anônima, dando conta da atuação da facção criminosa atuando no Conjunto
Mora dos Bosques, Paço do Lumiar, mediante a prática de diversos crimes como tráfico de entorpecentes, assaltos e porte ilegal
de armas, apontando o envolvimento de EDÃO, ADÃO ou LOURO; JOHNYSON, apelidado de JOHNY; e WAGNO.

A Ação Penal foi iniciada em Paço do Lumiar (recebimento da denúncia, às fls. 317). Entretanto, às fls. 539, foi reconhecida a
incompetência absoluta da 2ª Vara da Comarca de Paço do Lumiar/MA, apontando ser caso de organização criminosa. Não
obstante, este Juízo, a princípio, declinou de sua competência, ante aos argumentos prolatados na Decisão de fls. 281/587, motivo
pelo qual foi suscitado o conflito negativo de competência, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça declarado a competência desta
Unidade Jurisdicional (acórdão de fls. 641/649v).
Retornado os autos a esta Vara Criminal, o MPE RATIFICOU EM SUA INTEIREZA OS TERMOS DA DENÚNCIA, de fls. 02/03.
No acórdão, o i. Desembargador Relator afirmou:
"Com a devida vênia aos argumentos do magistrado siuscitante, reitero a compreensão expendida no opinativo ministerial, pois,
para mim, há indícios veementes de que o delito apurado na presente ação penal foi praticada por um agrupamento de pessoas
com a estrutura de uma organização criminosa.
Primeiramente, a inicial acusatória descreveu os fatos e as circunstâncias em que a tentativa de homicídio teria sido articulada e
executada por vários indivíduos, dentre os quais foi possível identificar os acusados Eden Ribeiro Neto, Wagno Nascimento da
Silva, Johnyson Visgueira Gomes e Vanessa Araújo Meireles. Na sequência, relatou o envolvimento dos denunciados no grupo
criminoso denominado "Bonde dos 40", ressaltando a posição de comando de Eden..."
Assim, a leitura atenta da denúncia, bem como do caderno informativo nos leva à conclusão inelutável de que a peça inicial
preenche os requisitos do Art. 41 do Código de Processo Penal, e que estão presentes os pressupostos processuais e as
condições da ação, inclusive a justa causa, para o exercício da ação penal, pois, embora em uma cognição sumária, denoto que
há indícios suficientes de que os acusados organizaram-se, de forma criminosa, profissional, estruturada, duradoura, com tarefas
definidas e orquestrada para realizar crimes e indícios suficientes de autoria por parte dos denunciados.
Isto posto, RECEBO A DENÚNCIA e determino a citação dos acusados acima, incursos nos crimes já mencionados, para, no
prazo de 10 (dez) dias, por intermédio de Advogado, apresentarem Defesa Escrita, oportunidade em que poderão arrolar
testemunhas, nos termos do Art. 406 do CPP. Esclareça aos acusados que em caso de impossibilidade financeira, ser-lhe-ão
nomeado Defensor Público ou Dativo. Ciência ao MPE, bem como aos advogados já habilitados nos autos, estes últimos por diário
eletrônico. Cumpra-se. São Luís, 23 de agosto de 2019. FRANCISCO RONALDO MACIEL OLIVEIRA, Juiz Titular da 1ª Vara
Criminal do Termo de São Luís, Comarca da Ilha, Privativa para processamento e julgamento dos Crimes de Organização
Criminosa."

Dado e passado a presente Intimação, nesta Primeira Secretaria Criminal, aos 2 de setembro de 2019. Lucijane Marinho Furtado
Rodrigues, Servidor Judiciário, digitou e expediu.

Francisco RONALDO MACIELOliveira
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Capital
Privativa para Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa

PROCESSO Nº. 8522-67.2017.8.10.0001 (113472017)
INDICIADO(S): PAULYANA BUHATEM RIBEIRO
ADVOGADO(S): MOZART BALDEZ, OAB/MA 9984/A, TUFI MALUF SAAD, OAB/MA 8411

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes para tomarem ciência da decisão de fls. 233/235/v (parte final):

"(...) Isto posto, reconhecendo a incompetência desta Unidade Jurisdicional para processar e julgar o presente feito, determino que
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a Secretaria tome as providências cabíveis e, via distribuição, proceda a remessa dos inquéritos reunidos e apensos para o juízo
da 3ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís, para os devidos fins, com baixa. Caso este último entenda que os
fundamentos exposados nesta decisão não mereçam prosperar, que envie, consequentemente, os autos ao TJ/MA, conforme
procedimento contido nos Arts. 113 à 117 do CPP, ficando, desde já, suscitado o conflito negativo, esclarecendo que não o faço,
desde logo, por acreditar que os argumentos aqui delineados serão suficientes para modificar o entendimento anterior do douto
magistrado que declinou de sua competência, e, assim, evitar que a entrega da prestação jurisdicional se atrase ainda mais, tendo
em vista a urgência de apuração que o caso requer. Por oportuno, a fim de evitar embaraços, determino desde já a correção no
Sistema Themis e na capa dos autos de nº 3156/2018, com a exclusão do nome de Antônio Barros de Oliveira (Antônio Barbudo)
como investigado, vez que este é, verdadeiramente, vítima. Junte-se cópia desta Decisão aos autos de nº 20539/2016, 3156/2018
e 3655/2018. Ciência ao MPE e aos advogados constituídos nos autos, estes últimos, por diário eletrônico. São Luís, 08 de agosto
de 2019. FRANCISCO RONALDO MACIEL OLIVEIRA. Juiz Titular da 1ª Vara Criminal do Termo de São Luís, Comarca da Ilha,
Privativa para processamento e julgamento dos Crimes de Organização Criminosa."

Dado e passado a presente Intimação, nesta Primeira Secretaria Criminal, aos 2 de setembro de 2019. Magno Cesar de Holanda
Oliveira, Servidor Judiciário, digitou e expediu.

Francisco RONALDO MACIELOliveira
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Capital
Privativa para Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa

Segunda Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa

Processo n.º 12427-46.2018.8.10.0001
Acusado: FERNANDO RIBEIRO MELO
Tipo de Matéria: DECISÃO.
FINALIDADE: NOTIFICAR O acusado FERNANDO RIBEIRO DE MELO; INTIMAR TODOS A QUEM POSSA INTERESSAR e
PUBLICAR A DECISÃO proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital, Dr. José Ribamar D'Oliveira Costa
Júnior, conforme excerto a seguir (parte final): "...Assim, não existem dúvidas acerca da higidez mental do indigitado, o que se
conclui que não há necessidade de instauração de incidente de insanidade mental. Diante do exposto, e de acordo com o parecer
ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DE INCIDENTE E INSANIDADE MENTAL do indigitado FERNANDO RIBEIRO MELO, e o faço
com fundamento no art. 149, do Código Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas,
juntando cópia das peças essenciais nos autos principais. P.R.I. São Luís, 14 de maio de 2019. JOSÉ RIBAMAR D'OLIVEIRA
COSTA JÚNIOR, Juiz de Direito Titular da Segunda Vara Criminal da Capital".

Processo n.º 9658-31.2019.8.10.0001
Acusado(a): NEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO
Vítima: NEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO
Tipo de Matéria: DECISÃO.
FINALIDADE: NOTIFICAR o requerente NEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO; INTIMAR TODOS A QUEM POSSA
INTERESSAR e PUBLICAR A DECISÃO proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital, Dr. José Ribamar
D'Oliveira Costa Júnior, conforme excerto a seguir (parte final): "...Diante do exposto, e de acordo com o parecer do Ministério
Público, INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA do requerente NEILSON PEREIRA DO
NASCIMENTO, já qualificado nos autos, com base no art. 312 do CPP.Intime-se. Diligencie-se. Cumpra-se.
Arquivem-se os autos com cópia desta decisão no processo principal. São Luís - MA, 07 de agosto de 2019. JOSÉ RIBAMAR
D'OLIVEIRA COSTA JÚNIOR, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Capital.

Terceira Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa

Ação Penal n.º 306-20.2017.8.10.0001
Acusação: Ministério Público do Estado do Maranhão

INTIMAR ADVOGADO PARA TOMAR CONHECIMENTO DE SENTENÇA

Advogado(a): Dr(ª). MARCOS ANDRÉ AMIM CASTRO (OAB Nº 14.349), advogado(a)s do réu SILVIA REGINA COSTA LEITE
SENTENÇA: "... Ante o cumprimento das obrigações indicadas no ato de fls. 67, de acordo com a manifestação do Ministério
Público, por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declaro, EXTINTA A PUNIBILIDADE de SILVIA REGINA
COSTA LEITE, nos termos do art. 89, §5º da Lei nº 9.099/95. ...". São Luís/MA, 23 de agosto de 2019, Juiz de Direito da 3ª Vara
Criminal, JOSÉ GONÇALO DE SOUSA FILHO.

Quarta Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa
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DISTRIBUIÇÃO: 184-36.2019.8.10.0001
ACUSADO: JOUBERT SOARES
VÍTIMA: O ESTADO
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
FAZ saber a todos que o presente Edital de Citação com prazo de 15 dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo
corre seus trâmites legais, um processo em que figura como acusado(s), Joubert Soares, Brasileiro(a), Natural de Sao Luis/MA,
Solteiro(a), Nascido em 09/12/1979, RG nº 421807954 e CPF nº 961.531.723-34, filho de Joana Soares, com endereço a Rua Prof.
Zila Paz, 69, b de Fatima, nesta cidade, atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas penas do Art. 306 da Lei nº 9.503. É
o presente para citá-lo, para no prazo de 10 (dez) dias responder(em) aos termos da ação através de advogado, por escrito, caso
não possua(m), comunicar(em) a este Juízo. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via ficará afixada no
lugar de costume. Dado e passado o presente Edital, aos 2 de setembro de 2019.
PATRICIA MARQUES BARBOSA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal

DISTRIBUIÇÃO: 7407-74.2018.8.10.0001
ACUSADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS
VÍTIMA: GIVALDO ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE SENTENÇA, C/ PRAZO DE 15 DIAS.
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento que este serve para
NOTIFICAR a VÍTIMA GIVALDO ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS, o qual residia no Cruzeiro de Santa Bárbara nº 26 - sala B -
Tirirical, atualmente em local incerto e não sabido, que no processo que tramita neste Juízo, que é autora a Justiça Pública, e o
réuMARCOS ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS , que foi proferida sentença por este Juízo nos seguintes termos: Ante o
exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL, para condenar o
acusado MARCOS ANTÔNIO DA SILVA DOS SANTOS, nos termos do art. 157, caput do CPB.
Passo ao atendimento das disposições do art. 59 e 68 do mesmo Código Penal, e analiso as circunstâncias judiciais, para fixação
da pena. Verifica-se no caso em apreço que a culpabilidade encontra-se evidenciada, muito embora a conduta delitiva,
isoladamente considerada não consegue ultrapassar os limites estabelecidos pela norma penal, o que torna sua conduta inserida
no próprio tipo. No que tange aos antecedentes criminais, depreende-se que o réu não responde a processos criminais, somente
possuindo processos de apuração de atos infracionais, todavia como não podem ser considerados como maus antecedentes,
deixo de valorá-los. Não é possível de se analisar a conduta social, visto que não existem elementos nos autos capaz firmar um
juízo de delibação. Não há elementos para verificar a personalidade do réu. Vislumbro que os motivos do crime se limitam a
própria objetividade jurídica tutelada pela norma incriminadora. Quanto às circunstâncias do crime verifico a grave ameaça
exercida com o uso de arma branca, tipo faca, para a concretização do delito, razão pela qual passo a valorá-la. No caso em tela
não vislumbro consequências extrapenais resultantes da prática delitiva, as mesmas são próprias do tipo. Por fim, observo que as
vítimas não contribuíram para que o crime viesse a ocorrer. Nessa senda, pelas razões retro aplico-lhe as seguintes penas: Assim,
considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, no que concerne às circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconheço a circunstância atenuante da menoridade
relativa, prevista no art. 65, I, do CPB, a qual figuraria em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, e 10 (dez) dias-multa,
todavia seguindo a inteligência da Súmula nº. 231 do STJ, não é possível nesta fase, fixar aquém do mínimo legal previsto em
abstrato, razão pela qual fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não havendo causas gerais
ou especiais de diminuição ou aumento, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 12 (dez) dias-multa. O acusado
deverá cumprir, inicialmente, sua pena em regime aberto, conforme preceitos do art. 33 e seguintes do Código Penal e diretrizes
do art. 59 do mesmo Código, já analisadas. Recolham-se a pena pecuniária na conformidade do que dispõe o art. 686, CPP do art.
164 e seguintes da Lei de Execuções Penais. A multa deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias do trânsito em julgado. Em análise
fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, implementado pela lei nº
11.719/2008, o juiz ao proferir sentença condenatória deverá fixar o valor mínimo para a reparação do dano civil, contudo, deixo de
fixar a mesma, devido às partes não terem requerido devendo a vítima em via própria requerê-la. Em atenção à regra do §2º, do
art. 387 do CPP, para fins de detração penal, verifica-se que o réu encontra-se preso preventivamente desde o dia 11.04.2019 até
a presente data, perfazendo cerca 02 (dois) meses, todavia deixo de analisar possível detração penal, tendo em vista que o tempo
em que se encontra preso não modificará o regime inicial da pena. Concedo ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado em
liberdade, tendo em vista a pena aplicada possui o regime aberto para o cumprimento da sanção penal, razão pela qual revogo a
prisão preventiva deste. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor de MARCOS ANTÔNIO DA SILVA DOS SANTOS, que
deverá ser cumprindo imediatamente, se este não estiver preso por outro motivo. Nos termos do art. 15, III, da Constituição
Federal suspendo os direitos políticos do sentenciado pelo prazo do transcurso da pena. Com o trânsito em julgado desta, deverá
ser calculada a pena de multa, e o réu deverá ser intimado para o pagamento, oficiando-se ao TRE para as providências quanto à
sua situação eleitoral. Após, expeça-se Carta de Guia ao Juízo das Execuções Penais, via Distribuição. Isento de custas. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. São Luís/MA, 28 de junho de 2019. PATRÍCIA MARQUES BARBOSA Juíza de Direito Titular da 4ª
Vara Criminal e como não tenha sido possível notificá-lo pessoalmente, pelo presente edital o notifica da mencionada decisão.
Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede no Fórum Desembargador Sarney Costa, sito à Avenida Professor Carlos
Cunha, s/n°, bairro Calhau, nesta Cidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2a via fica afixada no
local de costume. Dado e passado nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.
PATRICIA MARQUES BARBOSA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal
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DISTRIBUIÇÃO: 6594-18.2016.8.10.0001
ACUSADO: ODIRLEY LEITE MARINHO, LUIS CARLOS SILVA DA SILVA
VÍTIMA: ANTONIA CLARA DOS MILAGRES NEVES FERREIRA.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE SENTENÇA, C/ PRAZO DE 15 DIAS.
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento que este serve para
NOTIFICAR a VÍTIMA ANTONIA CLARA DOS MILAGRES NEVES FERREIRA, o qual residia na no Residencial Pirapemas, nº 14,
quadra 04 I - Cidade Operária, atualmente em local incerto e não sabido, que no processo que tramita neste Juízo, que é autora a
Justiça Pública, e o réu ODIRLEY LEITE MARINHO, LUIS CARLOS SILVA DA SILVA, que foi proferida sentença por este Juízo
nos seguintes termos: Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o
acusado LUÍS CARLOS SILVA DA SILVA E ODIRLEY LEITE MARINHO, nos termos do art. 157, § 2º, II do Código Penal. Passarei
à aplicação da pena. Quanto às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), tenho a considerar o seguinte. QUANTO AO RÉU LUÍS
CARLOS SILVA DA SILVA No tocante à culpabilidade do réu, esta entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, vê-se que
a referida se manteve dentro da normalidade para o tipo penal em questão (dolo normal); quanto aos seus antecedentes penais, o
réu NÃO responde a nenhuma ação penal, somente um inquérito policial na 3ª Vara criminal (0007754-10.2018.8.10.0001) sem
denúncia, razão pela qual deixo de valorá-la; a respeito da conduta social e personalidade, resta ressaltar que não há nos autos
elementos suficientes para análise e conclusão sobre a personalidade e conduta social do agente, razão pelo qual as deixo de
valorar; quanto aos motivos do crime, este se constitui pela obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e
previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstancias do crime, são normais à
espécie, não se podendo valorar negativamente; no que concerne às consequências do delito, são próprias do tipo penal e o
comportamento da vítima, não há razões para considerá-los negativamente. Concluída esta análise, considerando as
circunstâncias judiciais, verifica-se são favoráveis ao réu, razão pela qual aplico-lhe a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa. Reconheço militar em favor do réu a circunstância da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP),
todavia, seguindo a inteligência da Súmula nº. 231 do STJ, não é possível nesta fase, fixar aquém do mínimo legal previsto em
abstrato. Não falta de outras atenuantes ou agravantes, mantenho a pena provisória no parâmetro já encontrado. Por fim, na
terceira fase não havendo causas de diminuição, aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento prevista no
inciso II do § 2º do mesmo artigo, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 dias-multa,
considerando ser suficiente e necessária para a prevenção e repreensão de crime, a qual deverá ser cumprida em regime
semiaberto (art. 33, § 2º, b do CP). Recolham-se a pena pecuniária na conformidade do que dispõe o art. 686, CPP do art. 164 e
seguintes da Lei de Execuções Penais. A multa deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias do trânsito em julgado. Em análise ao Fixo
o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. QUANTO AO RÉU ODIRLEY LEITE MARINHO No tocante à culpabilidade
do réu, esta entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, vê-se que a referida se manteve dentro da normalidade para o
tipo penal em questão (dolo normal); quanto aos seus antecedentes penais, o réu responde a outras ações penais:
0002353-30.2018.8.10.0001, que tramita na 2ª Vara de Entorpecentes e 0013735-20.2018.8.10.0001, que tramita neste juízo,
todavia ambas sem sentença condenatória com trânsito em julgado, razão pela qual deixo de valorá-la; a respeito da conduta
social e personalidade, resta ressaltar que não há nos autos elementos suficientes para análise e conclusão sobre a personalidade
e conduta social do agente, razão pelo qual as deixo de valorar; quanto aos motivos do crime, este se constitui pela obtenção do
lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o
patrimônio; as circunstancias do crime, são normais à espécie, não se podendo valorar negativamente; no que concerne às
consequências do delito, são próprias do tipo penal e o comportamento da vítima, não há razões para considerá-los
negativamente. Concluída esta análise, considerando as circunstâncias judiciais, verifica-se são favoráveis ao réu, razão pela qual
aplico-lhe a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconheço militar em favor do réu a circunstância
da atenuante da confissão (art. 65, III, "d" CP), todavia, seguindo a inteligência da Súmula nº. 231 do STJ, não é possível nesta
fase, fixar aquém do mínimo legal previsto em abstrato. Não falta de outras atenuantes ou agravantes, mantenho a pena provisória
no parâmetro já encontrado. Por fim, na terceira fase não havendo causas de diminuição, aumento a pena em 1/3 (um terço) em
razão da causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do mesmo artigo, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, e 13 dias-multa, considerando ser suficiente e necessária para a prevenção e repreensão de crime, a qual
deverá ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, § 2º, b do CP). Recolham-se a pena pecuniária na conformidade do que
dispõe o art. 686, CPP do art. 164 e seguintes da Lei de Execuções Penais. A multa deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias do
trânsito em julgado. Em análise ao Fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Nos termos do art. 387, inciso IV do
CPP, implementado pela lei nº 11.719/2008, o juiz ao proferir sentença condenatória deverá fixar o valor mínimo para a reparação
do dano civil, contudo, deixo de fixar a mesma, devido às partes não terem requerido devendo a vítima em via própria requerê-la.
Em atenção à regra do § 2º, do art. 387 do CPP, para fins de detração penal, verifica-se que os réus responderam os autos em
liberdade, sem tempo para análise de detração penal. Concedo aos réus o direito de aguardarem o trânsito em julgado em
liberdade, principalmente por não se fazerem presentes os requisitos autorizadores da Prisão Preventiva. Após o trânsito em
julgado: 1) expeça-se a competente guia de execução, encaminhando-a ao juízo competente; 2) comunique-se à Justiça Eleitoral
para os fins necessários; 3) oficiar aos setores de identificação e estatística para os registros necessários. Isento de custas. P. R. I
e C. São Luís, 19 de agosto de 2019. PATRÍCIA MARQUES BARBOSA Juíza de Direito Titular da 4ª Vara Criminal e como não
tenha sido possível notificá-lo pessoalmente, pelo presente edital o notifica da mencionada decisão. Outrossim, faz saber que este
Juízo tem sua sede no Fórum Desembargador Sarney Costa, sito à Avenida Professor Carlos Cunha, s/n°, bairro Calhau, nesta
Cidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2a via fica afixada no local de costume. Dado e passado
nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.
PATRICIA MARQUES BARBOSA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal

Proc. Nº 1170-24.2018.8.10.0001 (12812018)
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Acusado(s): ANA BEATRIZ DO CARMO PINTO, NOEMIA DO CARMO PINTO
Assistente de acusação: THIAGO ANTONIO PIRES NETO, OAB/MA 9.716
FINALIDADE: Apresentar Alegações Finais, em forma de memoriais, no prazo de Lei. Dado e passado o presente mandado nesta
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, nesta Secretaria Criminal, ao meu cargo, 30 de agosto de 2019.
PATRICIA MARQUES BARBOSA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal

Proc. Nº 14189-97.2018.8.10.0001 (148542018)
Acusado(s): JEFFERSON PINTO NASCIMENTO
Advogado(s): Marcia Camila Costa Bastos, Danilo Mendonça Mariano, OAB/MA 18669, 17267
FINALIDADE: Intimar o(s) advogado(s) da sentença.
RESUMO DA SENTENÇA: "Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e
CONDENO o acusado JEFFERSON PINTO NASCIMENTO, nas penas do art. 180, § 1º, do Código Penal, e atento às
circunstâncias judiciais prevista no artigo 59 do referido diploma legal passo a dosar-lhe a pena. Verifica-se no caso em apreço que
a culpabilidade encontra-se evidenciada, muito embora a conduta delitiva, isoladamente considerada não consegue ultrapassar os
limites estabelecidos pela norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. No que tange aos antecedentes criminais,
denota-se que o réu NÃO responde a outra ação penal. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e
personalidade, razão pela qual deixo de valorá-los. Vislumbro que os motivos do crime se limitam a própria objetividade jurídica
dos crimes contra o patrimônio. Quanto às circunstâncias do crime estas evidenciam que o mesmo foi praticado sem violência, que
já fazem parte do próprio tipo penal. No caso em tela existiram consequências extrapenais, uma vez que o bem móvel, objeto do
delito foi devolvido à vítima. Por fim, observo o comportamento da vítima e vislumbro que a vítima não contribuiu de qualquer forma
para que o crime viesse a ocorrer, razão pela qual aplico-lhe as seguintes penas: Tendo em vista as circunstâncias judiciais serem
todas favoráveis ao réu, fixo-lhe a pena base em 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º do
Código Penal. Sem atenuantes ou agravantes, fixo a provisória no parâmetro já encontrado.
No caso em tela, inexistem causas gerais ou especiais de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, razão pela fixo a
pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 dias multa, que deverá ser cumprida em regime inicial aberto, na Casa de
Albergado ou similar, nesta Capital, a teor do art. 33, § 2º, c, Código Penal. Recolha-se a pena pecuniária na conformidade do que
dispõe o art. 686, CPP ou do art. 164 e seguintes da Lei de Execuções Penais. A multa deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias do
trânsito em julgado. Fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. O quantum
deverá ser atualizado, por ocasião da execução (art. 49, § 2º, CP). DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: Observo que ao réu preenche os requisitos objetivos (pena privativa de liberdade não
superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada,
se o crime for culposo) e subjetivos (não haver reincidência em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e
a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente), para
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CPB. Em observância ao disposto no
art. 44, § 2º do CPB, substituo a pena aplicada por duas restritivas de direitos, no caso prestação de serviço à comunidade e
limitação de fim de semana, cujo cumprimento deverá ser acompanhado na Vara de Execução Penais. Como não foi requerido,
deixo de aplicar as sanções do art. 387, IV, CPP em relação ao prejuízo material da vítima, o que não impede da vítima, requer em
via própria, na esfera civil. Tendo em vista a pena aplicada, bem como a substituição da pena, concedo ao réu o direito de
aguardar o trânsito em julgado em liberdade, principalmente por não se fazerem presentes os requisitos autorizadores da Prisão
Preventiva. Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, para
fins de Suspensão dos Direitos Políticos, ex vi do art. 15, III da Constituição Federal e expeça-se carta de sentença definitiva à
Vara de Execuções Penais. Isento de custas. Comunique-se o inteiro teor desta sentença à vítima, por mandado, ou qualquer
outro meio idôneo, inclusive eletrônico, em atenção ao disposto no artigo 201, § 2º, do CPP. P. R. I e C. São Luís/MA, 07 de agosto
de 2019. PATRÍCIA MARQUES BARBOSA, Juíza Titular da 4ª Vara Criminal. São Luís, Capital do Estado do Maranhão, nesta
Secretaria Criminal, ao meu cargo, 30 de agosto de 2019.
PATRICIA MARQUES BARBOSA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal

Proc. Nº 20691-23.2016.8.10.0001 (254742016)
Acusado(s): KLEYTON MARCELO COSTA TAVARES
Advogado(s): GLECE MARCELA COSTA TAVARES, OAB/MA 20463
Advogado(s): LAURENITA COSTA LEITE BEZERRA, OAB/MA 19870
Advogado(s): DEBORA ELLEN MELONIO COSTA, OAB/MA 20364
FINALIDADE: Apresentar Alegações Finais, em forma de memoriais, no prazo de Lei. Dado e passado o presente mandado nesta
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, nesta Secretaria Criminal, ao meu cargo, 2 de setembro de 2019.
PATRICIA MARQUES BARBOSA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal

Proc. Nº 7057-86.2018.8.10.0001 (75422018)
Acusado(s): KENYO FERNANDO SOUSA SILVA
Advogado(s): Themisson de Melo Trinta, OAB/MA 44820b
FINALIDADE: Intimar o(s) advogado(s) da sentença.
RESUMO DA SENTENÇA: "Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva
estatal e ABSOLVO o acusado KENYO FERNANDO SOUSA SILVA nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
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Brasileiro. Isento de custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 15 de agosto de 2019. PATRÍCIA MARQUES
BARBOSA Juíza de Direito Titular da 4ª Vara Criminal. São Luís, Capital do Estado do Maranhão, nesta Secretaria Criminal, ao
meu cargo, 2 de setembro de 2019.
PATRICIA MARQUES BARBOSA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal

Proc. Nº 9250-40.2019.8.10.0001 (87582019)
Acusado(s): LUCAS MESSIAS COSTA DA SILVA
Advogado(s): JOSE DANIEL BRANDÃO RABELO, OAB/MA 14.853
Advogado(s): VILKIA RAQUEL ALMEIDA DE MORAES, OAB/MA 14.491
FINALIDADE: Participar de audiência de Instrucao e Julgamento - Criminal, a realizar-se no dia 02/10/2019 às 10:30, na sala de
audiência desta 4ª Vara Criminal. Dado e passado o presente nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, nesta
Secretaria Criminal, ao meu cargo, 30 de agosto de 2019.
PATRICIA MARQUES BARBOSA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal

PROCESSO Nº 0013325-59.2018.8.10.0001 (139962018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
ACUSADO: CLEUDISON WASHINGTON MORAIS DA SILVA
PROCESSO Nº 13325-59.2018.8.10.0001 (139962018)AÇÃO PENAL - ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL.ACUSADO: CLEUDISON WASHINGTON
MORAIS DA SILVAVÍTIMA: CARLOS HENRIQUE ALENCAR PESSOASENTENÇA:O representante do Ministério Público, baseado em Inquérito Policial,
ofereceu denúncia contra CLEUDISON WASHINGTON MORAIS DA SILVA, nos termos do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, por roubo majorado, em concurso
de pessoas, em que figura como vítima Carlos Henrique Alencar Pessoa.Narra à denúncia, em síntese, que no dia 25 de outubro de 2018, por volta das
21h28min, nesta capital, nas proximidades da avenida dos Africanos, mais precisamente na esquina do prédio do antigo Juizado, nesta cidade, o ora acusado
CLEUDISON WASHINGTON MORAIS DA SILVA agindo em conluio com outro indivíduo não identificado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com
emprego de um simulacro de arma de fogo, o aparelho celular Samsung 4G DUOS de propriedade da vítima Carlos Henrique Alencar Pessoa.No dia, hora e
local acima mencionados, a vítima Carlos Henrique Alencar Pessoa estava indo para sua casa de carona e ao descer nas proximidades da Avenida dos
Africanos ligou para sua esposa através do seu aparelho celular a fim de informá-la que estava indo para casa, momento em que observou o ora acusado
Cleudison Washington descendo de um veículo pela porta traseira em companhia de um indivíduo não identificado. Na sequência, o acusado e seu comparsa
caminharam em direção a vítima e, ao aproximarem, anunciaram o assalto e exigiram que a vítima entregasse seu aparelho celular. Narra ainda, que a vítima
reagiu a ação dos autores, entrando em luta corporal com os mesmos, contudo o acusado sacou um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, e apontou em
direção a vítima, em seguida lhe emperrou ao chão, instante em que tomou seu aparelho celular Samsung 4G DUOS. Nesse momento, a guarnição policial
composto pelos policiais militares Jhonata Rerison Silva Fernandes e Danilo Duarte Macedo que estava realizando patrulhamento ostensivo pelo local, observou
a conduta criminosa do acusado e seu comparsa, os quais se evadiram na posse da res furtiva, correndo em direção ao Bairro de Fátima, sendo que na
perseguição após cinco disparos de arma de fogo de advertência, o acusado se rendeu e seu comparsa fugiu, momento este também que foi recuperado o
celular da vítima, assim como foi constatado que a arma usada se tratava de um simulacro de arma de fogo.Diante dos fatos o acusado foi levado ao Plantão do
Itaqui/Bacanga, oportunidade em que procedeu a sua qualificação e interrogatório, conforme fls. 05 e este exerceu ao direito de permanecer em silêncio.Auto de
Apresentação e Apreensão, fls. 06. Termo de Entrega, as fls. 12. Termo de Audiência de Custódia, as fls. 36/37, oportunidade em que homologou a prisão em
flagrante e concedeu a liberdade provisória do acusado, aplicando-lhe medidas cautelares dentre elas a monitoração eletrônica.A denúncia foi recebida em 20 de
março de 2019, conforme se verifica às fls. 77/77-v. O acusado foi citado às fls. 85/86 e apresentou resposta à acusação através de advogado constituído, às fls.
88/98.Inviável a absolvição sumária, nesta fase processual, não estando configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 397 do Código de Processo
Penal, razão pela qual foi mantido o recebimento da denúncia e designada a data da audiência de instrução quanto ao acusado, conforme fls. 99.Na audiência de
instrução e julgamento, as fls. 112. Procedeu-se a oitiva da vítima e das testemunhas. Logo então passou-se ao interrogatório do acusado. Nada foi requerido na
fase do art. 402 do CPP. As partes requereram a apresentação das alegações finais em forma de memoriais, o que foi deferido. O Ministério Público apresentou
as suas alegações finais, conforme fls. 119/124, oportunidade em que fez um relato e análise do processo, justificou seu ponto de vista com base na
jurisprudência, ao final requereu a CONDENAÇÃO do acusado CLEUDISON WASHINGTON MORAIS DA SILVA, nas penas do Art. 157, § 2º, II do Código Penal
Brasileiro.A defesa de CLEUDISON WASHINGTON MORAIS DA SILVA, em suas alegações, conforme fls. 127/137, através de advogado constituído, pugnou
pelo reconhecimento da insignificância do bem furtado, aplicando o princípio da insignificância, nos moldes do art. 386, III do CPP; Que o acusado seja Absolvido
por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu da pena (por ter cometido o delito sob influência de drogas); A desclassificação do crime de
roubo para o de furto, tendo em vista a ausência de elementos objetivos do tipo penal (violência e grave ameaça), com a consequente aplicação do art. 44 do
CPB, ou seja, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; A aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III "d"
do CPB; A fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista as condições pessoais do acusado; assim como a aplicação do regime inicial da pena seja o aberto;
que o réu tenha o direito de recorrer em liberdade e por fim que seja afastada a reparação de danos, tendo em vista que o acusado é dependente
químico.Relatório. Passo a decidir:Da análise detida dos autos, a materialidade e autoria delitiva encontrarem-se consubstanciada nas provas produzidas desde
a fase de inquérito e submetidas ao contraditório judicial, devidamente demonstradas logo abaixo, assim vejamos:A vítima CARLOS HENRIQUE ALENCAR
PESSOA, conforme se extrai do DVD de fls. 117 em síntese declarou "que reconhece o acusado como sendo a pessoa que lhe assaltou, sem sombra de
dúvidas, inclusive declinando sobre a tatuagem que o acusado possui em sua mão. Que no dia dos fatos, estava na Avenida dos Africanos aguardando sua
esposa, quando um veículo parou na entrada do bairro de Fátima, e desceram duas pessoas, de modo que, instante depois, foi abordado pelo acusado e seu
comparsa, os quais deram voz de assalto. Que arremessou o aparelho celular no chão, e o ora acusado pegou do chão, enquanto seu comparsa subtraiu sua
bolsa, entretanto, o declarante reagiu e puxou sua bolsa de volta, nesse momento, o acusado veio com um simulacro, apontando para o declarante. Que neste
momento passou pelo local uma viatura policial, ao tempo em que os autores se evadiram, de modo que o acusado foi capturado pela polícia, mas o seu
comparsa conseguiu se evadir. Que recuperou sua bolsa e seu aparelho celular. Que o ora acusado tentou se evadir com seu aparelho celular, mas a polícia
conseguiu capturá-lo e com ele foi encontrado o referido bem. Que ainda sofreu uma queda no momento da ação e que, em razão dela, passou 10 dias sem ir
trabalhar, com problema no braço. Que soube que a arma utilizada pelo acusado era um simulacro apenas na Delegacia. Que a bolsa não saiu de sua visão, já o
celular saiu de sua vista, pois o acusado correu na posse de seu celular, até a entrada do Bairro de Fátima, até ser pego pelos policiais". (grifado)A testemunha
JOHNATA RERISON SILVA FERNANDES, conforme se extrai do DVD de fls. 117, em síntese afirmou "que é policial que participou da prisão e condução do
acusado, o reconhecendo destes fatos. Que na data dos fatos estavam realizando policiamento ostensivo na Avenida dos Africanos, quando observaram do
outro lado da avenida o ora acusado, com uma arma em punho, e o seu comparsa empurrando a vítima, razão pela qual pararam a viatura, porém, os autores
empreenderam fuga. Que o ora acusado estava correndo com uma arma de fogo na mão, razão pela qual efetuaram disparos de arma de fogo para cima, com o
objetivo de lograr êxito na interceptação dos autores do roubo, sendo que o ora acusado jogou a "arma" no chão, junto com o objeto que havia subtraído
(celular), e se deitou no chão. Que logo após deterem o acusado e apreender o celular e o simulacro, retornaram ao local onde estava a vítima, momento em que
colheram as informações de como se deu o assalto, bem como a vítima reconheceu o acusado como o autor do delito. Que o comparsa do acusado conseguiu
se evadir. Que o autor confessou a autoria delitiva para os policiais, mas não quis informar o nome de seu comparsa. Que somente após a apreensão da arma,
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observou que se tratava de um simulacro. Que a vítima estava bastante nervosa e com escoriações pelo corpo por conta da luta corporal". (Grifado)A
testemunha DANILO DUARTE MACEDO, conforme se extrai do DVD de fls. 117, em síntese afirmou "que reconhece o acusado como sendo a pessoa conduzida
no dia dos fatos, sendo que não conhecia antes destes fatos. Que estava em patrulhamento ostensivo na área da avenida dos africanos, à noite, quando, no
sentindo contrário, avistou uma atitude estranha, quando avistou três indivíduos e dois deles travando luta corporal, tendo um deles subtraído um objeto, por isso
desceram da viatura, porém, os autores se evadiram. Que conseguiram sair em perseguição ao ora acusado, o qual estava correndo com um objeto na mão
muito semelhante à arma de fogo, razão pela qual efetuou uns disparos para o alto. Que logo o acusado se rendeu, se deitou no chão e jogou a arma e o objeto
subtraído no cão. Que apenas no momento da apreensão da arma, constatou que se tratava de um simulacro. Que a vítima chegou a informar como se deu toda
a ação, sendo que a vítima o reconheceu como o autor do delito. Que a vítima estava muito nervosa, quase não consegui falar, e estava com algumas
escoriações pelo corpo devido a luta corporal e pelo mesmo ter caído ao chão, por essa razão levou tudo mundo à delegacia. Que p comparsa do acusado fugiu,
sendo que suas características de rapaz magro, negro com cabelo raspado nas laterais, não dando para vê se este levou algo". (Grifado)O interrogatório do
acusado CLEUDISON WASHINGTON MORAIS DA SILVA, conforme se extrai do DVD de fls. 117, em síntese afirmou "que é verdadeira a acusação que lhe é
feita, todavia praticou o roubo sozinho. Que o simulacro era de sua propriedade e tinha pego naquele mesmo dia. Que o simulacro era uma arma esportiva. Que
o celular era para vender para sustentar seu vício com drogas. Que no momento do assalto estava de passagem no bairro de Fátima e naquele dia tinha usado
drogas de manhã, todavia naquele horário não tinha usado". (Grifado)Consoante às provas colhidas, tanto na fase investigativa, como na instrução do processo,
destacando-se o reconhecimento do acusado em fase investigativa e em juízo pela vítima, a qual narrou em detalhes como se deu a ação do roubo,
esclarecendo não ter dúvidas de que foi o acusado CLEUDISON WASHINGTON MORAIS DA SILVA em companhia de outro indivíduo não identificado que
tomaram de assalto seu aparelho celular, sendo que naquele dia a vítima estava na Avenida dos Africanos aguardando sua esposa, quando um veículo parou na
entrada do bairro de Fátima, e desceram duas pessoas, de modo que, instante depois, foi abordado pelo acusado e seu comparsa, os quais deram voz de
assalto, que ao arremessar seu aparelho celular para o acusado, o seu comparsa lhe tomava sua bolsa, sendo logo seguida a vítima reagiu a ação dos autores,
entrando em luta corporal com os mesmos, contudo o acusado sacou um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, e apontou em direção a vítima, em seguida lhe
emperrou ao chão, instante em que pegou seu aparelho celular Samsung 4G DUOS, sendo que neste momento passou uma viatura da policia e em perseguição
aos autores, conseguiram deter o acusado na posse de seu aparelho celular, fatos estes que vão ao encontro com o que foi produzido em juízo, em especial com
o narrado pelas testemunhas, os quais flagraram, à distância o acusado travando uma luta corporal com a vítima, sendo que logo iniciou-se a perseguição ao
acusado e a seu comparsa, logrando êxito na captura somente do acusado, o qual estava na posse da res furtiva e de um simulacro de arma de fogo,
corroboradas com as demais provas, o Auto de Apresentação e Apreensão, fls. 06, assim como a confissão espontânea do acusado CLEUDISON
WASHINGTON MORAIS DA SILVA, em juízo, o qual confessou a autoria delitiva, negando somente a participação de um comparsa, restando provado à autoria
e materialidade delitiva do acusado quanto ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.A prova testemunhal é consistente palavra da vítima,
corroboradas como dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, pois tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório,
portanto ficou evidenciado a autoria e materialidade delitiva do roubo qualificado, conforme jurisprudência abaixo:Os depoimentos policiais quando coerentes,
firmes e consonantes com as demais elementos carreados aos autos são suficientes a embasar um decreto condenatório. (JCAT 80/588).Ementa: APELAÇÃO.
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE. ENQUADRAMENTO LEGAL DAS CONDUTAS. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA DOS JULGADOS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. -
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido
condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova produzida. Palavra das vítimas e testemunha.
Reconhecimento do acusado por testemunha, na fase investigatória, e por um dos ofendidos, em audiência. - PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
Conforme tranqüilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um
decreto condenatório, especialmente quando se trata de delito praticado sem testemunhas presenciais. Os relatos das vítimas, pai e filho, ao se mostrarem
seguros e coerentes, merecem ser considerados elementos de convicção de alta importância. - CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA. ISONOMIA DOS JULGADOS.
LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO. Crimes praticados contra vítimas diferentes, pai e filho. Animus necandi retirado com clareza da prova oral,
subsumindo-se, ambas as condutas, ao tipo penal descrito no artigo 157, § 3.º, última parte, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do CP. Correção do
enquadramento legal da conduta criminosa praticada contra a vítima Orlando que se faz necessária, atentando-se ao resultado do acórdão proferido por ocasião
do julgamento da Apelação-Crime n.º 70054691258, confirmando a sentença que condenou os co-réus pela prática dos crimes de latrocínio tentado (contra a
vítima Rayan) e roubo duplamente majorado (contra o ofendido Orlando), em concurso formal, em sede de recurso exclusivo da defesa. Princípio da Isonomia
dos Julgados. - DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. Latrocínio tentado. Redução da pena-base ao mínimo legal. Afastada a nota
negativa atribuída a circunstância objetiva não considerada em relação aos co-réus condenados. Pela tentativa, mantida a redução de 1/3. Pena redimensionada
para 13 anos e 04 meses de reclusão. Roubo duplamente majorado. Pena-base fixada em 04 anos e 03 meses de reclusão, pouco acima do mínimo legal, por
prejudiciais ao agente as circunstâncias do crime. Acréscimo de 3/8 na última fase (em se tratando de crime cometido por três agentes armados, com idêntico
fracionamento aplicado aos co-réus), que resultou na pena de 05 anos, 10 meses e 03 dias de reclusão. Ao final, pelo concurso formal, a pena foi exasperada em
1/6, resultando definitiva em 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão. Apelo parcialmente provido. (Apelação Crime Nº 70059488627, Oitava Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 29/04/2015) (Grifado)Ao analisar os autos, verifica-se que o réu detive a posse da res
furtiva, suficiente para caracterizar a consumação do delito, como tem entendido o Pretório Excelso (HC 95998/SP). Com essa conduta, o acusado cometeu o
crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas, estando reunidos, todos os elementos de sua definição legal, mediante grave ameaça e em concurso de
pessoas, sendo que para intimidar a vítima portava um simulacro de arma de fogo, caracterizando a inversão da posse do bem mediante emprego de violência
ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada. Comprovadas a materialidade e
autoria do delito, imperiosa a condenação do acusado, não merecendo razão, portanto, o pedido da defesa de desclassificação para o crime de furto, tendo em
vista a presença da violência e grave ameaça a pessoa, somado ainda ao fato do acusado entrar em luta corporal com a vítima, a fim de consumar sua
pretensão. Neste sentindo é entendimento que está agora consubstanciado no enunciado n. 582 da súmula do STJ. Que segue: "Consuma-se o crime de roubo
com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."Quanto ao pedido ao ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, III do
CPP, pela insignificância do valor do bem, este não merece prosperar, tendo em vista que trata-se de crime de roubo, que consiste em um ato de subtrair um
bem material de outrem, empregando violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou
para terceiro, somado ainda ao fato de um aparelho celular não se trata de objeto de pequeno. Assim é o entendimento jurisprudencial:Ementa: APELAÇÃO.
CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, § 2º, INC. II. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
Não é de ser reconhecida a inépcia da denúncia, visto que o fato foi descrito de forma satisfatória a possibilitar a ampla defesa. Preliminar rejeitada. MÉRITO.
EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. Acusados que, em comunhão de esforços e conjugação de vontades entre si, mediante grave ameaça perpetrada com
emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram para si um telefone celular, avaliado em R$ 1.100,00. Existência e autoria do fato comprovadas. Condenação
mantida. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. O delito de roubo, diferentemente do furto, se caracteriza pela presença de violência ou grave ameaça, como no
presente caso, onde, segundo firme relato da vítima, depois de se negar a entregar o telefone celular, o agente lhe mostrou o simulacro de arma de fogo,
intimidando-a, o que se mostra suficiente para caracterizar a grave ameaça. CONCURSO DE PESSOAS. O ’modus operandi’ da ação criminosa demonstra
que houve prévio ajuste entre os corréus, que se auxiliaram reciprocamente com divisão de tarefas para a prática do delito. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP, uma vez que JORGE participou de forma
efetiva no delito, conforme demonstrou a instrução criminal. TENTATIVA. O crime de roubo se configura pela reunião da violência e/ou grave ameaça com a
subtração, restando então consumado. A recuperação posterior das coisas subtraídas não autoriza o reconhecimento da tentativa. Súmula n. 582, do e. STJ.
INIMPUTABILIDADE. É consabido que o uso voluntário de drogas não tem o condão de afastar a adequação típica. INSIGNIFICÂNCIA. Inviável o
reconhecimento da insignificância quando se trata de roubo, conforme entendimento do STF. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. Basilares mantidas no
mínimo legal. Reconhecida a causa de aumento do concurso de pessoas, acréscimo mínimo, de 1/3. PENAS DE MULTA. Fixadas no mínimo legal. A multa tem
previsão legal, é cumulativa, sendo característica dos crimes contra o patrimônio e não pode ser dispensada. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. Semiaberto,
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tendo em vista a quantidade de pena. PENAS SUBSTITUTIVAS. Inviável a substituição ou suspensão condicional, pois o delito foi cometido com grave ameaça
contra a pessoa e a pena privativa de liberdade ficou em patamar superior ao limite legal. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. O processo penal
não foi desenhado para a vítima. Eventual indenização poderá ser pleiteada pela ofendida, querendo, perante o juízo civil. CUSTAS PROCESSUAIS. Descabida
a concessão da justiça gratuita, uma vez que durante toda a ação os apelantes foram defendidos por advogados particulares, não havendo como presumir sua
hipossuficiência econômica. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Às razões que ensejaram a prisão
preventiva dos réus foi acrescida a prolação da sentença condenatória, que dá maior concretude à necessidade da segregação cautelar. Não é caso de
revogação da medida, já que permanecem preenchidos os requisitos dos art. 312 e 313, do CPP. PRELIMINAR REJEITADA. UNÂNIME. APELOS DEFENSIVOS
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDOS. POR MAIORIA.(Apelação Crime, Nº 70079514329, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 25-07-2019) (Grifado)No que tange à alegação da defesa, visando à aplicação da causa de diminuição (art. 66 do CPB), a qual
é prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006, não deve prosperar. Depreende-se do dispositivo citado que a aplicação da causa de diminuição de pena restringe-se
ao agente que, por dependência ou por encontrar-se sob o efeito da droga, decorrente tão somente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou
omissão inteiramente incapaz ou não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Entende-se por caso fortuito ou força maior aquele fato
imprevisível ou difícil de prever que gera um ou mais efeitos inevitáveis, ou seja, a consequência independe completamente da vontade do sujeito envolvido na
situação. Sendo assim, razões não há para entender que aquele que faz consumo de droga volitivamente esteja sob efeito da mesma em decorrência de um
caso fortuito ou de força maior, o que não justifica a aplicação da isenção de pena ou mesmo da causa de diminuição. Desta feita, afasta-se cabalmente a
aplicação do art. 46 da Lei 11.343/2006.Quanto aos demais pedidos da defesa, como fazem parte da dosimetria da pena, deixo para analisá-los em momento
oportuno.Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o acusado ANTÔNIO CLEUDISON
WASHINGTON MORAIS DA SILVA, nos termos do art. 157, § 2º, II do Código Penal.Passarei à aplicação da pena. Quanto às circunstâncias judiciais (art. 59 do
CP), tenho a considerar o seguinte.No tocante à culpabilidade do réu, esta entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, vê-se que a referida se manteve
dentro da normalidade para o tipo penal em questão (dolo normal); quanto aos seus antecedentes penais, o réu NÃO responde a nenhuma ação penal, razão
pela qual deixo de valorá-la; a respeito da conduta social e personalidade, resta ressaltar que não há nos autos elementos suficientes para análise e conclusão
sobre a personalidade e conduta social do agente, razão pelo qual as deixo de valorar; quanto aos motivos do crime, este se constitui pela obtenção do lucro
fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstancias do
crime, são normais à espécie, não se podendo valorar negativamente; no que concerne às consequências do delito, são próprias do tipo penal e o
comportamento da vítima, não há razões para considerá-los negativamente.Concluída esta análise, considerando as circunstâncias judiciais, verifica-se são
favoráveis ao réu, razão pela qual aplico-lhe a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Reconheço militar em favor do réu a
circunstância da atenuante da confissão (art. 65, III "d" do CP), todavia, seguindo a inteligência da Súmula nº. 231 do STJ, não é possível nesta fase, fixar aquém
do mínimo legal previsto em abstrato. Não falta de outras atenuantes ou agravantes, mantenho a pena provisória no parâmetro já encontrado. Nesta terceira
fase, inexistem causas gerais ou especiais de diminuição de pena a serem consideradas. Reconheço uma causa de aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão
da causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do mesmo artigo, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa,
considerando ser suficiente e necessária para a prevenção e repreensão de crime, a qual deverá ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, § 2º, "c" do
CP).Recolham-se a pena pecuniária na conformidade do que dispõe o art. 686, CPP do art. 164 e seguintes da Lei de Execuções Penais. A multa deverá ser
paga dentro de 10 (dez) dias do trânsito em julgado. Em análise ao Fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.Nos termos do art. 387, inciso IV
do CPP, implementado pela lei nº 11.719/2008, o juiz ao proferir sentença condenatória deverá fixar o valor mínimo para a reparação do dano civil, contudo,
deixo de fixar a mesma, devido às partes não terem requerido, assim como a res furtiva foi devolvida, devendo a vítima se assim entender, em via própria
requerê-la.Em atenção à regra do § 2º, do art. 387 do CPP, para fins de detração penal, verifica-se que o réu respondeu os autos em liberdade, sem tempo para
análise de detração penal.Concedo ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, principalmente por não se fazer presentes os requisitos
autorizadores da Prisão Preventiva.Após o trânsito em julgado: 1) expeça-se a competente guia de execução, encaminhando-a ao juízo competente; 2)
comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins necessários; 3) oficiar aos setores de identificação e estatística para os registros necessários.Quanto ao simulacro
apreendido, as fls. 06, em atenção à resolução GP/272018, e nos termos do art. 91, II, b, do CPB, decreto, a perda do mesmo, o qual deverá ser encaminhado
para o Comando do Exército para destruição.Isento de custas. P. R. I e C.São Luís, 02 de setembro de 2019.PATRÍCIA MARQUES BARBOSAJuíza de Direito
Titular da 4ª Vara Criminal Resp: 171413

Quinta Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0009809-94.2019.8.10.0001 (92802019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

VITIMA: Parte em Segredo de Justiça

ACUSADO: TOMAS GALVÃO SILVA E SILVA
ADVOGADO: ADRIANO WAGNER ARAUJO CUNHA ( OAB 9345-MA )

DECISÃOCuida-se de pedido formulado por advogado em favor de TOMAS GALVÃO SILVA E SILVA, objetivando a revogação de prisão preventiva c/c
aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.Instado(a) a se manifestar, o(a) representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido.É o
relatório. Decido. O(A) requerente discorre quanto à inexistência dos requisitos para decretação da prisão preventiva no caso em comento.Infere-se que a prisão
preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, a efetividade das investigações policiais e acautelar o resultado final de futuro processo criminal, diante da
gravidade e natureza do ilícito, os antecedentes do(s) requerente(s) e presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, conforme decisão
acostada.Com relação a uma eventual substituição de decreto preventivo pelas cautelares constantes no artigo 319 do CPP, verifico que tal medida se mostra
ineficaz para o caso em análise.Ademais, verifica-se que o requerente não trouxe nenhuma informação nova e que o pleito já foi indeferido anteriormente,
conforme decisões de fls. 78/79.Diante do exposto, mantenho a fundamentação das decisões já proferidas por este juízo e indefiro o pedido, com a observância
de que já foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que poderá ser revista a situação das prisões dos denunciados. Intimações
necessárias.São Luís/MA, 02 de setembro de 2019.ANA CELIA SANTANAJuíza de Direito titular da 5ª Vara Criminal Resp: 158816

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

Processo nº 9882-03.2018.8.10.0001 (105692018)
ACUSADO(S): ANDRE ESCOCIO DE CALDAS, CHRISTIAN JHON DA SILVA CAETANO
VÍTIMA: ALIANDRO CARTER SILVA BORGES BORGES , VALERIA BERNARDO DA SILVA e D.C.N

A Juíza de Direito Ana Celia Santana, Titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de São Luis, Estado do Maranhão FAZ SABER a
todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo tramita nos autos acima epigrafada movida
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pelo Ministério Público Estadual. E, por não ter(em) sido encontrada(s) e desconhecido o paradeiro da(s) vítima(s) D.C.N,
brasileiro, natural de São Luís/MA, nascido em 22/11/2000, filho de Deusimar Gouveia Chagas e Raimundo Soares Nascimento,
residente na Rua 16, n° 21, bairro São Cristóvão, nesta cidade, não sendo possível intimá-la pessoalmente, INTIME-SE por
EDITAL, com prazo de 15 (quinze) dias, para que tome conhecimento da SENTENÇA CONDENATÓRIA prolatada por este Juízo,
às fls. 144/152, dos autos do processo acima epigrafado, cujo dispositivo (parte final), passa o transcrever da seguinte forma: [...]
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na denúncia, para CONDENAR o acusado ANDRÉ
ESCÓCIO DE CALDAS e CHRISTIAN JHON DA SILVA CAETANO, já qualificados, nas penas do art. 157, § 2.º, inc. II, do Código
Penal e do art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c o art. 70 do Código Penal, bem como para AFASTAR a majorante do emprego de arma
de fogo, do art. 157, § 2.º-A, inc. I, do CP. Passo à dosimetria da pena, mediante análise das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal. 1. ANDRÉ ESCÓCIO DE CALDAS A culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada se tendo a
valorar. Seus antecedentes são desfavoráveis, pois, conforme se verifica pela leitura do sistema Themis, Juricsconsult e de
execuções penais, o acusado, além de responder as outras ações penais, ostenta cinco condenações com trânsito em julgado
anterior: duas na 3ª Vara Criminal de São Luís/MA, em virtude da prática do crime de roubo majorado (processo n.° 85862014) e
furto qualificado (processo n.° 69052009), duas na Vara Criminal da Comarca de São Sebastião/DF, em razão do cometimento do
delito de furto simples (processo n.° 2009.03.1.001001-4) e furto qualificado (processo n.° 2009.12.1.002678-3), e uma na 5ª Vara
Criminal da Comarca de Brasília/DF (processo n.° 2010.01.1.006738-2), em virtude da prática do crime de roubo majorado.
Portanto, além de ser detentor de maus antecedentes, o acusado é multireincidente (art. 61, I, do CP), não sendo primário.
Nenhum elemento foi coletado a respeito de sua conduta social e sobre os motivos que levaram à prática dos crimes, impedindo,
desse modo, uma valoração. Quanto à sua personalidade, a julgo voltada para a prática de crimes, dada as inúmeras
condenações com trânsito em julgado anterior que ostenta, algumas, aliás, pela prática de crime da mesma natureza do delito de
roubo em apreço, o que merece valoração negativa. As circunstâncias em que ocorreram os fatos são comuns para os crimes de
roubo e corrupção de menor. As consequências dos crimes de roubo e corrupção de menor são aquelas esperadas quando se
trata de delitos dessas naturezas. As vítimas do crime de roubo não contribuíram ou facilitaram a prática criminosa. Apesar de
irrelevante à configuração do tipo penal, a vítima do crime de corrupção de menor com o seu comportamento contribuiu à
consecução deste crime, o que será levado em consideração em favor deste acusado. Sendo assim, fixo a pena-base do art. 157,
§ 2.º, II, do Código Penal acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Quanto à pena-base do art. 244-B da Lei 8.069/90, também a fixo acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão. Não há atenuantes, mas vislumbro a incidência de uma circunstância agravante, a que decorre da reincidência (art. 61,
inc. I, do CP), o que, inclusive, já foi ressaltado. Ademais, registre-se, as inúmeras condenações com trânsito em julgado que este
acusado ostenta dá azo, sem incorrer em bis in idem, a reputá-lo detentor de maus antecedentes, personalidade voltada para a
prática de crimes e reconhecer a reincidência. Assim sendo, elevo a reprimenda do crime de roubo majorado em 08 (oito) meses
de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, estabelecendo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, ao passo que
aumento a pena do crime de corrupção de menor em 02 (dois) meses de reclusão, estabelecendo-a em 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão. Quanto ao crime de corrupção de menor, não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, de modo
que a reprimenda deste delito resta fixada definitivamente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. No crime de roubo,
não há causas de diminuição de pena, mas constata-se a existência de uma causa de aumento, o concurso de pessoas (art. 157, §
2.º, II, do Código Penal). Assim, eleva-se a pena anterior do crime de roubo majorado em 1/3 (um terço), ou seja, em 02 (dois)
anos de reclusão e 06 (seis) dias-multa, ficando estabelecida definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão e de 31 (trinta e um)
dias-multa. E, como asseverado, resultando também aplicável o art. 70 do Código Penal (concurso formal), diante da prática, no
mesmo contexto fático, de três delitos contra vítimas diversas, sendo dois crimes de roubo em detrimento das vítimas Aliandro e
Valéria e um crime de corrupção de menor em desfavor do menor de idade D. C. do N., adoto a pena mais grave, qual seja, a do
delito de roubo majorado, aumento-a em 1/5 (um quinto), ou seja, 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 06
(seis) dias-multa, ficando a reprimenda DEFINITIVAMENTE fixada em 09 (NOVE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE
RECLUSÃO E PAGAMENTO 37 (TRINTA E SETE) DIAS-MULTA, adotando como valor do dia-multa, um trigésimo do salário-
mínimo vigente à época do fato, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução. O regime inicial adequado
para o início de cumprimento da pena de reclusão é o FECHADO, nos moldes do art. 33, § 1.º, alínea "a", e § 2.º, alínea "a", todos
do Código Penal, valendo ressaltar que o desconto na pena aplicada do tempo em que o denunciado permanece preso - há 05
(cinco) meses e 14 (quatorze) dias -, conforme manda o art. 387, § 2.º, do CPP, não implica em fixação de regime mais brando.
Deixo, outrossim, de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão da execução
da pena, em face do não cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 44 e art. 77, todos do Código Penal. Presentes os
requisitos da prisão preventiva, NEGO ao condenado o direito de apelar em liberdade, pois, perfeccionada a culpa e tendo em vista
que ANDRÉ é contumaz na prática de condutas da mesma natureza do crime em tela, eis que condenado definitivamente pela
prática de crime de roubo majorado na 3ª Vara Criminal de São Luís/MA (processo n.° 85862014) e na 5ª Vara Criminal da
Comarca de Brasília/DF (processo n.° 2010.01.1.006738-2), além de furto qualificado na 3ª Vara Criminal de São Luís/MA
(processo n.° 69052009) e na Vara Criminal da Comarca de São Sebastião/DF (processo n.° 2009.12.1.002678-3) e furto simples
na Vara Criminal da Comarca de São Sebastião/DF (processo n.° 2009.03.1.001001-4), bem como responde a outra ação penal na
3ª Vara Criminal de São Luís/MA (processo n.° 104802018), entendo que deve ser garantida a aplicação da lei penal e a ordem
pública e, assim, determino desde já a expedição de mandado de prisão em desfavor de ANDRÉ, com prazo de dezesseis anos, e
carta de guia de recolhimento provisória à Vara de Execução Criminal. Deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais.
2. CHRISTIAN JHON DA SILVA CAETANO
A culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada se tendo a valorar. Seus antecedentes são favoráveis, pois, conforme se
verifica pela leitura do sistema Themis, Juricsconsult e de execuções penais, o acusado apenas responde a outras ações penais
sem condenação com trânsito em julgado, logo, ainda é primário. Nenhum elemento foi coletado a respeito de sua conduta social e
sua personalidade. Poucos elementos foram coletados soube os motivos do crime de roubo, mas presume-se o desejo de ganho
fácil, normal ao tipo, não merecendo valoração. Quantos aos motivos do crime de corrupção de menor, não constam nos autos

Página 417 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



elementos a respeito, impedindo, desse modo, uma valoração. As circunstâncias em que ocorreram os crimes de roubo e de
corrupção de menor foram normais a esses delitos. As consequências dos crimes foram aquelas esperadas quando se trata de
delitos dessas naturezas. As vítimas do crime de roubo não contribuíram ou facilitaram a prática criminosa. Apesar de irrelevante à
configuração do tipo penal, a vítima do crime de corrupção de menor com o seu comportamento contribuiu à consecução deste
crime, o que será levado em consideração em favor deste acusado. Sendo assim, fixo a pena-base do art. 157, § 2.º, II, do Código
Penal no mínimo legal, portanto em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Quanto à pena-base do art. 244-B da Lei
8.069/90, também a fixo no mínimo legal, logo em 01 (um) ano de reclusão. Vislumbro a incidência de uma circunstância
atenuante, a que decorre da confissão (art. 65, inc. III, alínea "d", do CP). Contudo, deixo de reconhecê-las, pois, no caso presente,
há incidência da Súmula 231 do STJ, de modo a não reduzir a pena de reclusão abaixo do mínimo legal cominado aos crimes. Não
há agravantes, razão pela qual as penas dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menor permanecem, nesta fase da
dosimetria, inalteradas. Quanto ao crime de corrupção de menor, não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, de modo
que a reprimenda deste delito resta fixada definitivamente em 01 (um) ano de reclusão. No crime de roubo, não há causas de
diminuição de pena, mas constata-se a existência de uma causa de aumento, o concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, II, do Código
Penal). Assim, eleva-se a pena anterior do crime de roubo majorado em 1/3 (um terço), ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, ficando estabelecida definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e de 13 (treze) dias-multa. E, como asseverado, resultando também aplicável o art. 70 do Código Penal (concurso formal), diante
da prática, no mesmo contexto fático, de três delitos contra vítimas diversas, sendo dois crimes de roubo em detrimento das
vítimas Aliandro e Valéria e um crime de corrupção de menor em desfavor do menor de idade D. C. do N., adoto a pena mais
grave, qual seja, a do delito de roubo majorado, aumento-a em 1/5 (um quinto), ou seja, 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão e 02 (dois) dias-multa, ficando a reprimenda DEFINITIVAMENTE fixada em 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24
(VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, adotando como valor do dia-multa, um
trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução. O regime
mais adequado para o início de cumprimento de pena é o SEMIABERTO, nos moldes do art. 33, § 1.º, alínea "b", § 2.º, alínea "b",
e §3.º, todos do Código Penal, uma vez que CHRISTIAN é não reincidente, bem como que o cômputo, na pena aplicada, do tempo
em que está preso preventivamente - há 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias - como determina o art. 387, § 2.°, do CPP, não é
suficiente para impor regime mais brando. Deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
e a suspensão da execução da pena, em face do não cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 44 e art. 77, todos do
Código Penal. O acusado possui o direito de APELAR EM LIBERDADE, pois não se encontram presentes os requisitos que
ensejaram a decretação de sua prisão preventiva durante a fase investigativa da persecução criminal. Assim sendo, REVOGO a
prisão preventiva de CHRISTIAN JHON DA SILVA CAETANO e determino a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, o
qual deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Deixo de condená-lo no
pagamento das custas processuais. Inexistindo parâmetros seguros para fixação do valor mínimo a título de indenização pelo
prejuízo econômico experimentado pelas vítimas em decorrência do roubo apurado, tenho por inaplicável o art. 387, IV, do Código
de Processo Penal. Comunique-se o teor desta sentença às vítimas Aliandro Carter Silva Borges, Valéria Bernardo da Silva e D. C.
N., por mandado ou qualquer outro meio idôneo, em atenção ao disposto no § 2.º do art. 201 do Código de Processo Penal.
Informe o teor desta sentença ao Juízo da 2ª Vara Criminal de São Luís/MA, onde o condenado ANDRÉ ESCÓCIO DE CALDAS
responde a ação penal n. 9802-39.2018.8.10.0001 (104802018). Transitada em julgado esta sentença, como prescreve o artigo 5.º,
inciso LVII, da Carta Republicana, se registre junto ao sítio do Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, a presente condenação,
com a devida identificação dos condenados, para cumprimento do disposto no art. 71, § 2.º, do Código Eleitoral c/c o art. 15, III, da
Constituição Federal, e, cumprido o mandado de prisão contra eles, pelo prazo de 16 (dezesseis) anos, expeça-se guia de
recolhimento à Vara de Execução Criminal. Registre-se. Intimem-se. Notifique-se, advertindo-se que não sendo localizadas as
partes respectivas, fica de plano a Secretaria autorizada a proceder consultas nos sistemas cadastrais SIIEL/INFOSEG/SGP em
busca de seus endereços atualizados e, esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal, fica de logo determinada que tal
se promova por via editalícia, na forma do art. 361 do CPP., Após, ARQUIVEM-SE. São Luís/MA, 22 de janeiro de 2019. MILVAN
GEDEON GOMES, Juiz de Direito respondendo pela 5.ª Vara Criminal da Capital Para conhecimento de todos é passado o
presente EDITAL de INTIMAÇÃO, cuja publicação ocorrerá no Diário Eletrônico da Justiça, e a 2ª via será afixada no lugar de
costume. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente Edital na 5ª Secretaria Judicial a meu
cargo, situada no Anexo do Fórum Des. Sarney Costa, Calhau 3ª Andar, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do
Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Expedido por Jaksoel Aroucha Cantanhede, matrícula 191908, servidor(a) desta serventia.

Juíza Ana Celia Santana
Titular da 5ª Vara Criminal da Capital

Processo nº 3217-34.2019.8.10.0001 (30592019)
Acusado: GABRIEL FONTINELE ALVES, LAESSIO CAMARA ARAÚJO e ARILSON FONTINELE ALVES
Advogados(as): Dra. Kleicy Luis Reis e Silva (OAB/MA Nº 5860) e Dr. Walmir Damasceno de Araujo Juunior (OAB/MA Nº 17196)
ATO ORDINATÓRIO
(Provimento nº 001/2007 - COGER/MA)
FINALIDADE: Ante a juntada de alegações finais pelo Ministério Público, a partir da publicação deste expediente, o advogado fica
intimado a apresentar ALEGAÇÕES FINAIS em favor de GABRIEL FONTINELE ALVES, ARILSON FONTINELE ALVES e
LAESSIO CAMARA ARAÚJO, na forma do art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal.
Expedido nesta cidade de São Luís-MA, aos 2 de setembro de 2019.
Marcelo Jorge Pimenta Soares
Servidor(a) - 100156
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Sexta Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0006239-03.2019.8.10.0001 (58992019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
ACUSADO: BRUNO DE SOUSA COSTA E OUTROS
ADVOGADO: ADEMIR SOUZA ( OAB 2672-MA ) e FRANCISCO RODRIGUES MOURÃO ( OAB 9803-MA ) e JESSICA
CARDOSO DE OLIVEIRA ( OAB 15916-MA ) e JOSHWA DE SOUZA BARBOSA ( OAB 15174-MA ) e MAXWELL SINKLER
SALES NETO ( OAB 9385-MA ) e MAXWELL SINKLER SALES NETO ( OAB 9385-MA ) e MAXWELL SINKLER SALES NETO (
OAB 9385-MA ) e MAXWELL SINKLER SALES NETO ( OAB 9385-MA ) e MAXWELL SINKLER SALES NETO ( OAB 9385-MA
) e MAXWELL SINKLER SALES NETO ( OAB 9385-MA ) e MAXWELL SINKLER SALES NETO ( OAB 9385-MA )

Ação Penal n.º 6239-03.2019.8.10.0001 (58992019)Acusado: BRUNO DE SOUSA COSTA E OUTROSDECISÃO - RÉU
PRESOVistos etc., Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Publico em desfavor do denunciado BRUNO DE SOUSA
COSTA, pela prática do delito insculpido no art. 157, §2º, II, §2º-A,I e art. 288, paragrafo único, todos do CPB. O acusado por
intermédio de Advogado Constituído pugnou pela revogação de sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares
constantes do art. 319, CPP. Instada a se manifestar, a digna Promotora de Justiça manifestou-se favorável pela liberdade do réu,
posto que não existem mais motivos autorizadores para a manutenção da prisão.É o breve relatório. Decido.Como se vê dos
autos, a prisão preventiva do acusado foi decretada mediante representação da autoridade policial como forma de garantir a ordem
pública, conforme os arts. 310 e 312, do CPP.Contudo, entendo no momento que não se afigura razoável a manutenção da prisão
preventiva de BRUNO DE SOUSA COSTA. Como se sabe, a doutrina é unânime em afirmar que a prisão preventiva é medida
excepcional e somente deve ser decretada em estado de extrema necessidade, de forma que para a sua decretação mister se faz
a presença do fumus boni juri e do periculum in libertatis.Todavia, exige a lei, ainda, que para ser decretada a prisão preventiva é
necessária a presença dos pressupostos da garantia da ordem pública e econômica, garantia da instrução criminal e aplicação da
lei penal.Sobre o tema o STJ já se manifestou e sedimentou entendimento que a prisão é medida excepcional, devendo ser
decretada somente quando preenchidos tais requisitos inseridos no artigo 312, do CPP, verbis:Não se pode olvidar que a regra em
nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de forma que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
reveste-se de excepcionalidade, assumindo natureza exclusivamente cautelar. Assim, a segregação preventiva só pode ser
decretada e mantida em razão de decisão escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, quando preenchidos os
pressupostos necessários insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal e demonstrada concretamente e objetivamente
sua real necessidade. (RHC 32640/PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª T., j. 04/09/2012, DJe 11/09/2012).Portanto, estou
convencido ser perfeitamente possível conciliar a liberdade do acusado BRUNO DE SOUSA COSTA com a possibilidade de
impulsionar o feito até seu desate, e, caso faça mau uso dessa liberdade, nada impede que retorne ao cárcere através de novo
decreto de prisão preventiva. O art. 316, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 12.403/2011 dispõe que o juiz poderá
revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la,
se sobrevierem razões que a justifiquem. No momento faz-nos crer que inexiste substrato fático suficiente ou bastante para que
perdure a imposição da medida extrema, o que não implica em reconhecimento prévio da inculpabilidade do acusado nem
tampouco liberdade incondicional deste. Por sua vez, o art. 282, § 5º do CPP, prevê a possibilidade de substituição da prisão
preventiva por medida cautelar quando não mais subsistirem os motivos que ensejaram a medida. Assim, entendo que neste
momento não mais existem os requisitos para justificar a necessidade da prisão cautelar do acusado, razão pela qual tenho que o
decreto preventivo consubstancia-se, in casu, em medida desarrazoada, considerando a excepcionalidade da prisão cautelar, e o
princípio da presunção da inocência (art. 5º, LVII, CF). Pelas razões e fundamentos expostos, e, em CONSONÂNCIA com a
manifestação do representante do Parquet, SUBSTITUO, nos termos do art. 282, § 1º e 2º c/c art. 319, ambos do Código de
Processo Penal, a prisão preventiva do acusado BRUNO DE SOUSA COSTA, por medidas cautelares, para que possa responder
ao processo em liberdade.Valendo-me, pois, do meu dever de cautela o que, diante do caso, considero razoável - aplico em seu
desfavor as seguintes medidas a serem cumpridas, sob pena de revogação do benefício e novo decreto de sua prisão:I - DEVERÁ
COMPARECER MENSALMENTE À SECRETARIA DESTE JUÍZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DE SUAS
ATIVIDADES;II - PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS;III - PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-
SE DA COMARCA, POR UM PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) DIAS, SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO PRÉVIA A ESTE JUÍZO
E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;IV - RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA ATÉ ÀS
22:00 HORAS, SALVO POR QUESTÕES DE ESTUDO OU TRABALHO;Lavrem-se os Termos de Compromisso, não deixando de
informar ao acusado que o descumprimento injustificado de qualquer das imposições elencadas dará azo a NOVO decreto de
prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal. Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, a ser
cumprido em favor do acusado BRUNO DE SOUSA COSTA, se por outro motivo não se encontrar preso, para responder em
liberdade às imputações que pesam sobre si.Por oportuno, a secretaria deste juízo deve diligenciar para que o mandado de citação
do réu seja devidamente cumprido no momento de sua soltura a fim de evitar maiores embaraços ao andamento da ação
penal.Notifique-se o Ministério Público Estadual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. São Luís/MA, 30 de Agosto de 2019.LUIS
CARLOS DUTRA DOS SANTOSJuiz titular da 6ª Vara Criminal Resp: 179572

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, TITULAR DA 6ª UNIDADE
JURISDICIONAL CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA
DA LEI. ETC.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
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FAZ saber a todos que o presente Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que
neste Juízo tramita o processo n.º 21818-93.2016.8.10.0001 (270062016), em que figura como acusado (a) ALDAIR COSTA
SILVA. É o presente para INTIMAR a vítima LUZINETE DA SILVA PINTO, brasileira, solteira, RG n° 231329620026/SSPMA, CPF
n° 744.910.593-49, nascida em 16/04/1976, natural de São Luís/MA, filha de Luiz Ivan Pinto e Joanete da Silva Pinto, com
endereço residencial na Rua Tomé de Sousa, 315, bairro Liberdade, nesta capital, para tomar conhecimento da SENTENÇA, a
seguir transcrita "[...] Assim sendo, julgo parcialmente procedente a denúncia e com base no art. 383, do CPP, condeno o acusado
ALDAIR COSTA SILVA, supraqualificado, nas sanções do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Passo à dosimetria da pena, atento às
diretrizes dos artigos 59 e 68, do Código Penal. O réu agiu com culpabilidade normal à espécie. É tecnicamente primário. Os dados
coletados acerca de sua conduta social e personalidade são insuficientes. O motivo do crime não ficou devidamente comprovado,
mas se presume que tenha sido a intenção de obter lucro fácil, punido pela própria tipicidade do delito. As circunstâncias se
encontram relatadas nos autos e são normais ao tipo. No que se refere às consequências do crime, a quantia subtraída foi
recuperada. O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do crime. Diante do exposto, fixo a pena base em 04
(QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Incide a circunstância atenuante em razão da confissão, contudo,
em razão da Súmula n.º 231 do STJ que orienta a não aplicação da pena aquém do mínimo legal nesta fase, deixo de efetuar
qualquer modificação. Ausentes circunstâncias agravantes e causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena
majorado da ameaça exercida com emprego de arma branca, pelo que elevo a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), ou seja,
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, o que resulta na reprimenda definitiva de 05 (CINCO) ANOS E
04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, na
Penitenciária Agrícola de Pedrinhas. Atento às condições financeiras do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo da época do fato, a ser devidamente corrigido e recolhido ao Fundo Penitenciário Estadual, na forma dos artigos 49
e 50, do Código Penal e 686, do Código de Processo Penal. Na forma da Lei n.º 12.736/2012, observo que o acusado esteve preso
do dia 14/12/16 a 17/12/16, totalizando três dias, período inferior ao quantum mínimo exigido para a progressão de regime,
portanto, deixo para a respectiva Vara de Execuções Penais efetuar a detração, permanecendo inalterado o regime imposto e a
pena de multa estipulada. [...]". Dado e passado nesta cidade de São Luís, Capital do estado do Maranhão, aos 2 de setembro de
2019.

Juiz LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS
Titular da 6ª Vara Criminal da Capital

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, TITULAR DA 6ª UNIDADE
JURISDICIONAL CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA
DA LEI. ETC.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

FAZ saber a todos que o presente Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que
neste Juízo tramita o processo n.º 2583-72.2018.8.10.0001 (28082018), em que figura como acusado (a) NAYARA DA SILVA
VITORINO E OUTROS. É o presente para INTIMAR as vítimas JANICLEIA ALVES, brasileira, solteira, exercendo a profissão de
manicure, RG nº 829025979/SSPMA, CPF: 644.478.983-49, nascida em 14/12/1978, natural de Bequimão/Ma, filha de Eduardo
Pereira e Gregoria Alves com endereço residencial na Rua da Goiabeira, QD. 09, 02, Residencial Nova Miritiua, Alto do Turu, nesta
capital e; RAYLSON LUCAS MORAES OLIVEIRA, brasileiro, estudant, nascido em 06/08/2000, natural de São Luís/MA, filho de
Marlene Moraes Oliveira, com endereço residencial na Rua Ametista, Casa nº 09, bairro Jaguarema, nesta capital, para tomar
conhecimento da SENTENÇA, a seguir transcrita "[...] Ante o exposto, julgo procedente a Ação Penal e condeno os acusados
KLEBERSON FRANCISCO AZEVEDO PEREIRA, NATHANAEL DOS SANTOS LEMOS e NAYARA DA SILVA VITORINO, acima
qualificados, nas penas do artigo 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal e art. 244-B, do ECA c/c art. 70, do mesmo
Código [...]". Dado e passado nesta cidade de São Luís, Capital do estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Juiz LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS
Titular da 6ª Vara Criminal da Capital

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, TITULAR DA 6ª UNIDADE
JURISDICIONAL CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA
DA LEI. ETC.

Processo n.º 12081-95.2018.8.10.0001 (127522018)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu: VICTOR JOSE DIAS ARAUJO
Vítima: CEMAR
Advogados: César Henrique Santos Pires Filho, OAB/MA 8470 e Diego Menezes Soares, OAB/MA 10.021

FINALIDADE: Intimar os advogados da vítima, Dr. César Henrique Santos Pires Filho, OAB/MA 8470 e Dr. Diego Menezes Soares,
OAB/MA 10.021, para comparecerem na AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 25/09/2019 às
09:00 horas. São Luís/MA, 2 de setembro de 2019.
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Thayná Nunes Mendonça
Secretária Judicial da 6ª Vara Criminal da Capital
Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, Titular da 6ª Vara Criminal do Termo
Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento n.º
1/2007/CGJ/MA.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, TITULAR DA 6ª UNIDADE
JURISDICIONAL CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA
DA LEI. ETC.

Processo n.º 1831-66.2019.8.10.0001 (17942019)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu: LUCIANO BOTELHO REGO
Advogado: Michael Otsuka Sousa da Silva - OAB/MA 13.763

FINALIDADE: Intimar o advogado do acusado, Dr. Michael Otsuka Sousa da Silva - OAB/MA 13.763, para comparecer na
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 28/10/2019 às 10:30 horas. São Luís/MA, 2 de setembro
de 2019.

Thayná Nunes Mendonça
Secretária Judicial da 6ª Vara Criminal da Capital
Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, Titular da 6ª Vara Criminal do Termo
Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento n.º
1/2007/CGJ/MA.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, TITULAR DA 6ª UNIDADE
JURISDICIONAL CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA
DA LEI. ETC.

Processo n.º 2554-56.2017.8.10.0001 (35082017)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu: CLEILTON SANDRO COSTA SILVA
Advogado: Gilson Amorim Mendes - OAB/MA 16024

FINALIDADE: Intimar o advogado do acusado, Dr. Gilson Amorim Mendes - OAB/MA 16024, para comparecer na AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 27/11/2019 às 08:30 horas. São Luís/MA, 02 de setembro de 2019.

Thayná Nunes Mendonça
Secretária Judicial da 6ª Vara Criminal da Capital

Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, Titular da 6ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento n.º 1/2007/CGJ/MA.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, TITULAR DA 6ª UNIDADE
JURISDICIONAL CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA
DA LEI. ETC.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS

FAZ saber a todos que o presente Edital de Intimação com prazo de 60 (sessenta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que
neste Juízo tramita o processo n.º 452-81.2005.8.10.0001 (4522005), em que figura como acusado Francinaldo de Assis Medeiros
da Conceicao, Brasileiro(a), Nao Informado, com endereço a Beco Feliz, Nr.23, Madre Deus. É o presente para INTIMAR o
acusado citado para tomar conhecimento da SENTENÇA ABSOLUTÓRIA a seguir transcrita: "[...] Vistos, etc. O MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL, através de sua representante legal, lastreada em Inquérito Policial, ofertou denúncia contra
FRANCISNALDO DE ASSIS MEDEIROS CONCEIÇÃO, vulgo Naldo, brasileiro, solteiro, lavador de carros, natural de São
Luís/MA, nascido em 01.03.1979, filho de Lucas Evangelista da Conceição e Maria José Medeiros, residente e domiciliado nesta
cidade, no Beco Feliz nº 23 - Madre Deus, incursando-o nas penas do artigo 157, § 2º, I e II e art. 121 c/c 14, II, do Código Penal.
Consta da peça denunciatória que no dia 06 de janeiro de 2005, por volta das 13h30, no bairro Jardim Tropical, nesta cidade,
Walber Santana Cruz, retornava para casa após uma partida de futebol em companhia de seu amigo Silvanildo quando foi
abordado por três indivíduos, sendo que o primeiro retirou seu boné, enquanto o segundo lhe desferiu um tiro na perna direita onde
Walber foi socorrido pelo seu amigo e levado para o hospital Socorrão I. Walber reconheceu na delegacia Fábio Adriano Pereira
Santana como o indivíduo que atirou em sua perna, bem como Ronaldo Soares dos Santos quem lhe retirou o boné. Os três
indivíduos seguiram caminho, onde em frente à residência de Denílson Luozeiro Butão fizeram novos disparos, os quais atingiram
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a porta principal e a parede interna da sala. Deram ainda um tiro para o alto no intuito de afastar os populares, para, em seguida,
deixarem o local. Denílson acionou a polícia, acompanhando-a até a residência de Ronaldo, vulgo Bibi, onde estavam os três
acusados, que receberam voz de prisão, ocasião em que foi apreendida uma arma de fogo em poder do denunciado Francisnaldo.
A denúncia foi recebida em 29.05.2007 (fls. 148/149). O processo tramitou normalmente contra os acusados Fábio Adriano Pereira
Santana e Ronaldo Soares dos Santos que, inclusive, foram condenados em sentença da lavra do douto magistrado Sebastião
Bonfim, em 20 de maio de 2011 (fls. 285/291). O acusado Francisnaldo de Assis Medeiros Conceição não foi encontrado para ser
citado e teve o processo e o curso do prazo prescricional suspensos em decisão judicial de fl. 226. Ocorre que em 15 de março de
2018 o acusado Francisnaldo foi citado pessoalmente conforme certidão da lavra do Oficial de Justiça à fl. 455. Em seguida
apresentou resposta escrita à acusação através da Defensoria Pública (fls. 459/461). Na fase instrutória o Ministério Público
desistiu da oitiva das vítimas e testemunhas que não foram encontradas para depor e em seguida o réu foi qualificado e
interrogado (fls. 486/488). Em alegações finais o Ministério Público requereu a absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal (fls. 503/505). O réu, por meio da Defensoria Pública requereu absolvição, nos termos do artigo 386,
VII, do mesmo dispositivo legal (fls. 514/516). Eis o relatório. Decido. Finda a instrução probatória, observo que, embora não haja
dúvidas quanto à materialidade do fato, o mesmo não se diga em relação à autoria. Convém ressaltar que embora dois eventuais
comparsas do acusado tenham sido condenados em sentença prolatada pelo então magistrado condutor do feito, datada de 20 de
maio de 2011, conforme já mencionado acima, no que respeita a este réu a autoria não ultrapassou a fase indiciária, ou seja, na
fase instrutória não foi possível apontá-lo como autor ou coautor dos delitos que lhes foram imputados. Em que pese o esforço
empreendido pelo Judiciário para trazer vítimas e testemunhas para depor em Juízo sobro o fato, não logrou êxito nessa busca o
que levou o Ministério Público a desistir de suas oitivas. Assim, tornou-se impossível a ratificação em Juízo das declarações das
vítimas e depoimentos das testemunhas colhidos perante a autoridade policial que pudesse conduzir à elucidação dos crimes em
relação ao denunciado Francisnaldo. O acusado, por seu turno, negou com veemência em Juízo qualquer participação na prática
do fato e essa negativa não pode ser confrontada com outras provas carreadas aos autos que pudesse contestar sua versão,
elevando, sobremaneira o nível de dúvida acerca de seu envolvimento na prática dos delitos sub examine. Por conseguinte, o
arcabouço probatório colhido em Juízo não oferece base segura para se concluir que o acusado, efetivamente, praticou o delito em
alusão, o que, ao meu sentir, soa temerário e inviabiliza um decreto condenatório. Ora, se não existe acervo probatório robusto
acerca da autoria do fato em relação ao acusado não se pode condená-lo escorado em meros indícios, sob risco de se incorrer em
odiosa injustiça. Destarte, não se está afirmando que o fato inexistiu, mas, que o acusado pode não o ter praticado; o que se nos
revela in casu, é a insuficiência de conteúdo probatório sólido contra si. No mesmo sentido: "Prova insuficiente para a condenação:
é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a
formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
Logicamente, neste caso, há possibilidade de se propor ação indenizatória na esfera cível" (NUCCI, Guilherme de Sousa. Código
de Processo Penal Comentado, 10ª ed. rev., atual., ampl. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 732). No vertente caso, face a
ausência de verdade estreme de dúvidas e a insuficiência de prova contida nos autos acerca da autoria, não vislumbro outra
medida a ser tomada senão a absolvição do acusado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA, e ato contínuo,
absolvo o acusado FRANCISNALDO DE ASSIS MEDEIROS CONCEIÇÃO, vulgo Naldo, supraqualificado, pela prática dos delitos
que lhes foram imputados nestes autos, por insuficiência de provas, o fazendo com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos após as cautelas legais. [...]". Dado e passado nesta cidade de São Luís,
Capital do estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Juiz LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS
Titular da 6ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís/MA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, TITULAR DA 6ª UNIDADE
JURISDICIONAL CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA
DA LEI. ETC.

Processo n.º 5466-55.2019.8.10.0001 (51842019)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réus: JEFFERSON LOPES COSTA, PEDRO LUCAS DE SOUZA GUIMARÃES
Advogado: MAURO ENRIQUE FRAZÃO MACHADO - OAB/MA 12.200

Finalidade: Intimar o advogado dos acusados, Dr. MAURO ENRIQUE FRAZÃO MACHADO - OAB/MA 12.200, para tomar
conhecimento da DECISÃO a seguir transcrita: [...] Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelos réus PEDRO LUCAS
DE SOUZA GUIMARÃES E JEFFERSON LOPES COSTA, onde alegam em síntese ter havido obscuridade e contradição na
sentença que os condenou a penas individuais de reclusão em regime fechado sem direito de recorrer em liberdade, pelo que,
postulam o afastamento da Súmula 231, do STJ com o consequente redimensionamento da pena para baixo, assim como o
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade com aplicação de medidas cautelares. Vieram-me os autos conclusos. Decido.
Ora, ao exame dos autos constato que os Embargos aviados pelos réus são tempestivos e merecem ser conhecidos, na forma do
artigo 382, do Código e Processo Penal. Por outro lado, a Lei Adjetiva Civil, usada subsidiariamente neste caso é clara e
insofismável ao tratar das hipóteses de cabimento de alteração da sentença após sua publicação, senão vejamos: Art. 494, do
Código de Processo Civil: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento
da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. No presente caso, todavia, no que se
refere ao postulado nos presentes Embargos não vejo como prosperar. Explico. Ao meu sentir, a sentença fustigada não merece
nenhum reparo em relação aos postulantes. Com efeito, após análise criteriosa das provas coligidas aos autos e adequada
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fundamentação, a estes foram aplicadas reprimendas proporcionais ao delito praticado, assim como o regime imposto não poderia
ser outro por se tratar de réus reincidentes. Assim, por entender que não houve nenhuma das circunstâncias previstas nos artigos
acima citados, mantenho integralmente a sentença retro de fls. 173/180, tal como se encontra lançada em relação aos
condenados. Dessa forma, recebo os Embargos de Declaração interpostos pela defesa dos condenados PEDRO LUCAS DE
SOUZA GUIMARÃES E JEFFERSON LOPES COSTA, porém, os julgo improcedentes, ante a ausência de qualquer obscuridade
ou contradição, pelo que mantenho a sentença em sua íntegra. Ciência ao Ministério Público Estadual. P. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís-MA, 02 de setembro de 2019. Juiz LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS. Titular da 6ª Vara Criminal [...]. São Luís/MA,
02 de setembro de 2019.

Thayná Nunes Mendonça
Secretária Judicial da 6ª Vara Criminal da Capital
Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, Titular da 6ª Vara Criminal do Termo
Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento n.º
1/2007/CGJ/MA.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, TITULAR DA 6ª UNIDADE
JURISDICIONAL CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA
DA LEI. ETC.

Processo n.º 5466-55.2019.8.10.0001 (51842019)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu: MABIO GOMES CAMARA FREIRE
Advogado: MAURO ENRIQUE FRAZÃO MACHADO - OAB/MA 12.200

Finalidade: Intimar o advogado do acusado, Dr. MAURO ENRIQUE FRAZÃO MACHADO - OAB/MA 12.200, para tomar
conhecimento da DECISÃO a seguir transcrita: [...] Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu MABIO GOMES
CÂMARA FREIRE, onde aduz em síntese ter havido obscuridade e contradição na sentença de mérito que o condenou a pena de
seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-multa, em regime semiaberto sem direito de recorrer em liberdade,
pelo que, postula o afastamento da Súmula 231, do STJ com o consequente redimensionamento da pena para baixo, assim como
o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade com ou sem aplicação de medidas cautelares, por se encontrar com a saúde
seriamente afetada por uma tuberculose contraída no cárcere onde se encontra por força de um decreto de prisão preventiva,
estando, inclusive, com uma proposta e ocupação lícita e tratamento rigoroso para combater a enfermidade tão logo seja liberado.
Vieram-me os autos conclusos. Decido. Ora, ao exame dos autos constato que os Embargos aviados pelo réu são tempestivos e
merecem ser conhecidos, na forma do artigo 382, do Código e Processo Penal. Por outro lado, a Lei Adjetiva Civil, usada
subsidiariamente neste caso é clara e insofismável ao tratar das hipóteses do cabimento de alteração da sentença após sua
publicação, senão vejamos: Art. 494, do Código de Processo Civil: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I -
para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de
declaração. No presente caso, além da tempestividade entendo que ao embargante assiste razão, em parte. Justifico. Ao meu
sentir, a sentença fustigada no que se refere ao pleito exclusivo do embargante merece correção. Com efeito, após análise
minuciosa dos autos e adequada fundamentação, ao réu embargante foram aplicadas reprimendas proporcionais ao delito
praticado, assim como o regime imposto não poderia ser outro por se tratar de delito grave; no entanto, o fato de ser tecnicamente
primário em cotejo com o estado delicado de saúde que ostenta no presídio o torna mais vulnerável ao agravamento desse quadro
sendo sensato e de bom alvitre a concessão do manejo de eventual recurso em liberdade. Assim, por entender que o embargante
faz jus ao benefício da liberdade provisória para a interposição de eventual apelação, embora não vislumbre contradição ou
obscuridade essencial no decreto condenatório de fls. 173/180, a sua correção, nessa parte, merece acolhida. Dessa forma,
recebo os Embargos de Declaração interpostos pela defesa do condenado MABIO GOMES CÂMARA FREIRE e os julgo
parcialmente procedentes, tão somente para integrar a sentença retro de fls. 173/180, na parte final de seu dispositivo que passará
a ter a seguinte redação: Mantenho a prisão preventiva dos acusados JEFFERSON LOPES COSTA E PEDRO LUCAS DE SOUZA
GUIMARÃES, pelos motivos acima expostos, notadamente a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública em razão da
reiteração criminosa. Expeçam-se Cartas de Guia provisória, adequando-se ao regime imposto nesta condenação. Já com relação
ao réu MABIO GOMES CÂMARA FREIRE, faculto-lhe recorrer desta sentença em liberdade por não vislumbrar no momento a
presença dos motivos ensejadores do decreto preventivo, devendo ser posto imediatamente em liberdade se por outro motivo não
se encontrar preso. Em relação a este expeça-se Alvará de Soltura. Ciência ao Ministério Público Estadual. P. R. Intimem-se.
Cumpra-se. São Luís-MA, 02 de setembro de 2019. Juiz LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS. Titular da 6ª Vara Criminal [...].
São Luís/MA, 2 de setembro de 2019.

Thayná Nunes Mendonça
Secretária Judicial da 6ª Vara Criminal da Capital
Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, Titular da 6ª Vara Criminal do Termo
Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento n.º
1/2007/CGJ/MA.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, TITULAR DA 6ª UNIDADE
JURISDICIONAL CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA
DA LEI. ETC.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

FAZ saber a todos que o presente Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que
neste Juízo tramita o processo n.º 6167-16.2019.8.10.0001 (58292019), em que figura como acusado (a) a apurar. É o presente
para INTIMAR a vítima Jose de Jesus Nunes de Oliveira, natural de são Luís/MA, nascido aos 30/10/1935, filho de Antonio
Candido Luso De Oliveira e Maria Jose Nunes de Oliveira, com endereço residencial na Rua da Juçaram qd. 43, casa 02,
Renascença I, nesta Capital, para tomar conhecimento da DECISÃO, a seguir transcrita "[...] DECISÃOVistos e etc., Trata-se de
Inquérito Policial instaurado através de Portaria que noticia o suposto delito de Furto cometido contra a vítima JOSE DE JESUS
NUNES DE OLIVEIRA.Ocorre que apesar das diligências empreendidas pela Autoridade Policial não foi possível identificar o autor
do delito e devido ao lapso temporal transcorrido a coleta de novas provas ficou prejudicada.Concedida vista dos autos ao
representante do parquet, o digno Promotor de Justiça se manifestou pelo arquivamento do presente procedimento investigatório,
com fulcro no art. 28 do Código de Processo Penal, tendo em vista que todas as tentativas de identificar o autor do delito restaram
infrutíferas.Eis o sucinto relatório. Decido. Ao meu sentir, o conjunto probatório colhido na Peça Informativa efetivamente não
autoriza a propositura da respectiva Ação Penal, assim, não há possibilidade de oferecimento da denúncia no caso em
apreço.Com efeito, sendo o Ministério Público o dominus litis da ação penal e não havendo nos autos nenhum indício que traduza
qualquer dúvida quanto à improcedência das razões invocadas pela douta Promotora, não subsistem razões para não acolhê-las,
sendo o arquivamento do procedimento investigatório a medida que se impõe.Desta forma, ACOLHO o parecer ministerial (fl. 24)
levado a efeito nos presentes autos, cujos fundamentos por ele expostos adoto como razões de decidir e determino o
arquivamento do presente Inquérito Policial.Ciência ao MPE. Comunique-se o indiciado.Após anotações e intimações de estilo,
arquive-se. [...]". Dado e passado nesta cidade de São Luís, Capital do estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Juiz LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS
Titular da 6ª Vara Criminal da Capital

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 6ª VARA CRIMINAL DO
TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI.
ETC.

Processo n.º 9593-07.2017.8.10.0001 (126912017)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu (s): LUIS GONZAGA JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
Advogado (s): ANTONIO DA SILVA COSTA SOBRINHO, OAB/MA 4527.

Finalidade: Intimar o(a) advogado(a) do(a) acusado(a), Dr. ANTONIO DA SILVA COSTA SOBRINHO - OAB/MA 4527 para, no
prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as Alegações Finais em forma de memoriais. São Luís/MA, 2 de setembro de 2019.

Fabíola Moreira Cruz Lopes
Secretária Judicial da 6ª Vara Criminal da Capital

Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, Titular da 6ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento n.º 1/2007/CGJ/MA.

Sétima Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa

INTIMAÇÃO DO DESPACHO

JUÍZA DE DIREITO AUXILIAR RESPONDENDO PELA 7ª VARA CRIMINAL - MARIA DA CONCEIÇÃO PRIVADO RÊGO -
SECRETÁRIO JUDICIAL HIGOR LEONARDO LULA PEREIRA - PROC. Nº 11416-16.2017.8.10.0001 (149432017) - Acusado(s):
ANTONIO DUARTE DE FARIAS NETO INCURSO(S) NO(S) ARTIGO(S) 129 do CP, com advogado(s): DR. ANTONIO FELIPE
GOMES DUARTE DE FARIAS - OAB/MA Nº 16171 e DR. JOSÉ CLEMENTE FIGUEIREDO DE ALMEIDA - OAB/MA Nº 4598,
conforme Despacho/Decisão nos autos - Intime(m)-se o(s) advogado(s) constituído(s) pelo(s) acusado(s) acima nominado(s), para
tomar conhecimento da audiência designada para o dia 11/09/2019, às 17:15, para oitiva da testemunha arrolada nos autos no
Fórum da 1ª Vara Criminal da Comarca dr Juiz de Fora/MG. São Luís, 2 de setembro de 2019. Eu, Secretário Judicial, o fiz digitar
e subscrevi.

MARIA DA CONCEIÇÃO PRIVADO RÊGO
Juíza de Direito resp. pela 7ª Vara Criminal

Nona Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa
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PROCESSO: Nº 9404-29.2017.8.10.0001 (Dist. 124702017).
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
REPRESENTADO: JOAO CARLOS ROCHA DOS SANTOS
Vistos etc.
Compulsando os autos, constato que o pedido de Prisão Preventiva proposto em face de JOAO CARLOS ROCHA DOS SANTOS,
já fora devidamente apreciado pelo Juízo da Central de Inquéritos (fl.35ss).
A referida decisão indeferiu o pedido e determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desta forma, tendo em
vista que o pedido inicial foi plenamente apreciado, não havendo mais nenhuma providência a ser tomada por este Juízo neste
processo, determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, observadas as formalidades legais.
Cumpra-se.
São Luís, 24 de maio de 2018.

Reinaldo de Jesus Araújo
Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Criminal

Varas da Família

Primeira Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa

Processo nº 0811557-02.2017.8.10.0001
Parte requerente: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA
Advogado: EMMANUEL JUSSIER DE OLIVEIRA PINHEIRO
Parte requerida: HERDEIROS DE PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA
Natureza: AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM

SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEMajuizada por PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA
em face de possíveis herdeiros de PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA, falecido em 08/01/2014.
Aduz a requerente que conviveu em união estável por aproximadamente dez anos com o de cujus. Destaca que sempre viveram
sob o mesmo teto, com o propósito de uma vida em comum, constituindo uma convivência duradoura, pública e contínua. Afirma
que o de cujusnão deixou herdeiros nem bens a inventariar. Requer a declaração da união estável, bem como autorização para o
levantamento de saldos de contas bancárias, fundos de investimento, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e PIS/PASEP em
nome do de cujus. Pede justiça gratuita (id. 5664701). Em petição id. 11516335, a requerente vem reafirmar que o de cujusnão
deixou filhos, faz referência à certidão de óbito constante dos autos, bem como junta certidão de inexistência de dependentes,
expedida pelo INSS (id. 11516373).
Citação por edital de eventuais herdeiros e interessados (id. 15023102), contestação por negativa geral apresentada por curador
especial (id. 18872291). Audiência de instrução e julgamento, tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pela
requerente, corroborando os fatos alegados na inicial. Alegações finais remissivas (id. 22754170).
É o breve relatório. Decido.
O instituto da união estável constitui-se como sendo a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com o objetivo de
constituição de família. Fruto da conjugação do art. 226, § 3º da Constituição Federal com o artigo 1.723, caput, do Código Civil,
caracteriza-se pela publicidade, consistindo no conhecimento e reconhecimento no meio familiar e social dos companheiros;
ausência de formalismo, que se consubstancia na livre formação da vida em comum, bastando tão somente o mútuo consenso dos
conviventes convergindo para a permanência da união; unicidade de vínculo, o que exige que a união entre os conviventes seja
única em virtude do caráter monogâmico da relação; estabilidade, que se traduz pela ideia duradoura, sólida, com certa
permanência de tempo, descartando, assim, a existência de relacionamento efêmero ou eventual; continuidade, isto é, sem
interrupções que lhe retirem a característica da permanência; objetivo de constituição de família, implicando o elemento anímico e
consciente no propósito de formação de família e inexistência de impedimentos matrimoniais.
Com fundamento no art. 226, § 3º da Constituição Federal, artigo 1.723, caput, do Código Civil e dispositivos da Lei 9.278/96, bem
como no acervo probatório dos autos, entendo que o pedido de reconhecimento da união estável satisfaz às exigências legais.
Do contorno das alegações apresentadas e documentos juntados, bem como dos relatos das testemunhas, conclui-se que o
casal manteve uma união estável. Com efeito, os fatos revelam uma convivência com características de união familiar com
posse de estado de casado ou aparência de casamento (more uxorio). O período que durou denota que houve estabilidade e
comunhão de vida.
Nessa esteira, na audiência de instrução e julgamento, disse a testemunha PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA que:
"... Que, tem conhecimento próprio que a autora conviveu com PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA por mais de 10
(dez) anos, como se fossem casados; Que, durante o tempo em que a depoente conheceu eles morando juntos, eles
nunca se separaram, até o falecimento dele em 2014; Que, sempre moraram na Rua 19, Quadra 32, Casa 18, do Bairro Vila
Embratel; Que, a depoente morou no referido bairro na Rua 15, Quadra 28, Casa 15; Que, não tem conhecimento de que o
PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇAtinha filhos ou foi casado antes da convivência dele com a autora que também tem
conhecimento da existência de irmãos dele, bem como de genitores; Que, a casa em que morava era de propriedade da
autora; Que, não tem conhecimento da existência de bens constituídos durante a união da autora com o Sr. PROCESSO

Página 425 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



EM SEGREDO DE JUSTIÇA...” (id. 22754170).
Sua segunda testemunha, PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA, declarou:
“… Que, tem conhecimento próprio que a autora conviveu com o Sr PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA por
aproximadamente 10 (dez) anos e durante esse tempo de convivência, eles nunca se separaram até o dia, em janeiro de
2014, em que ele faleceu; Que, eles não tiveram filhos; Que, em conversa com o depoente, o Sr PROCESSO EM SEGREDO
DE JUSTIÇA informou que não era casado e não tinha filhos, porém tinha irmãos, inclusive vieram buscar o corpo para
sepultar na terra dele; Que, ele trabalhava no Estado do Maranhão, no setor de confecção de contracheques; Que, a casa
em que eles moravam é de propriedade da autora; Que, o depoente tinha comércio que o Sr PROCESSO EM SEGREDO DE
JUSTIÇA às sextas-feiras, após deixar o trabalho, encostava lá para conversar e tomar bebidas alcoólicas; Que, não
chegou a conhecer os irmãos de PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA, tomando conhecimento da existência dele
quando eles vieram buscar o corpo; Que, a autora tinha providenciado o sepultamento dele em São Luís, porém os irmãos
levaram diretamente da Pax União que funcionava atrás do Hospital Português...” (fl. 22754170).
Os depoimentos das testemunhas, o óbito declarado pela própria requerente e a certidão de inexistência de dependentes,
expedida pelo INSS, contribuíram para o convencimento deste Juízo. O contexto probatório demonstra, portanto, que não se tratou
de mero envolvimento circunstancial e passageiro.
Diante do que foi apurado nos presentes autos, concluo, em firme convencimento, que se trata de uma união familiar que perdurou
pelo período de dez anos, tempo demasiadamente duradouro para não resistir senão um relacionamento assente e afastar
qualquer negativa de uma união estável, restando caracterizada a publicidade da convivência, revelada a notoriedade da união no
âmbito social em que as partes estavam inseridas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil; art. 226, §3º da Constituição da República
Federativa do Brasil e art. 1.723 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEMentre C.A.S.M. e A.F.A., de cujus, havida entre os anos de 2004 a 2014, quando do falecimento dele. Tratando-se
de reconhecimento de união estável post mortem, a competência para apreciar o pedido de levantamento de eventuais valores em
nome do de cujus é do juízo sucessório. JULGO, por fim, EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art.
487, inciso I do CPC.
Com o benefício da justiça gratuita.
P. R. I.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
São Luís/MA, 02 de setembro de 2019.

Ailton Castro Aires
Juiz Titular da 1ª Vara da Família do Termo Judiciário de São Luís

PROCESSO Nº 0003955-27.2016.8.10.0001 (49792016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: KELSON PEREIRA DE OLIVEIRA ( OAB 10490A-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça

PROCESSO Nº. 3955-27.2016.8.10.0001AÇÃO: NEGATÓRIA DE PATERNIDADE c/c EXONERAÇÃO DE ALIMENTOSPARTE
AUTORA: E DE M O PARTE REQUERIDA: I R S O representado por M L DOS S S SENTENÇA Trata-se da ação de NEGATÓRIA
DE PATERNIDADE c/c EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS movida por E DE M O em face de I R S O representado por M L DOS S
S, já qualificados nos autos.Alega o autor que conviveu em regime de união estável com a representante do requerido, sendo, em
razão disso, atribuído a ele a paternidade dos filhos I R S O e T S O.Alega ainda que nos autos da ação de Reconhecimento e
Dissolução de União Estável (processo nº 647-34.2013-8.10.0115), que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Rosário/MA, restou
acordado que o autor contribuiria para a criação dos filhos com o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais,
descontados diretamente em folha de pagamento do requerente e depositados na conta bancária da genitora do requerido. Informa
que a genitora do requerido comunicou não ser o autor o pai biológico de I R S O, entretanto, recusa-se a fazer o exame pericial de
DNA.Desta forma, requer seja julgado procedente a ação, declarando a nulidade do reconhecimento da paternidade voluntária feita
por erro, com a devida expedição de Mandado de Averbação ao cartório competente para exclusão do nome do autor do registro
de nascimento de I R S ORequer ainda seja cessado o desconto do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a título de
pensão alimentícia em favor dos 02 (dois) filhos, passando a ser descontado apenas o valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco
reais) referente ao filho I R S O. Termo de Audiência de fl. 22, na qual restou determinado a suspensão dos autos por 30 (trinta)
dias face a informação de que o requerido estava em processo de mudança de endereço para a cidade de São Luís/MA.Decorrido
o prazo de suspensão sem que a parte autora tenha se manifestado, conforme certidão fl. 26.Tentativa intimação do autor, no
endereço informado na petição inicial, tendo restado infrutífera conforme certidão fl. 30. Patrono da parte autora instado a
manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 30, mantendo-se inerte (certidão fl. 34).Intimado a se manifestar, por
edital, para dar prosseguimento ao feito, o autor manteve-se silente. É o relatório. Decido.In casu, verifica-se que o autor
demonstrou total falta de interesse no prosseguimento do feito, vez que fora intimada por seu advogado (fl. 32) e, ainda, por edital
(fls. 37), contudo, os autos encontram-se paralisados, sem qualquer manifestação da autora, até a presente data.Em razão do
demandado ter atingido a maioridade no transcurso do processo, faculto o encaminhamento dos autos ao Ministério Público
Estadual, pela ausência dos requisitos para atuação conforme prescreve o art. 178 do CPC. Deixo de intimar a parte requerida
quanto ao presente abandono da causa pela parte autora, tendo em vista que o demandado, apesar de citado, não apresentou
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manifestação nos autos.Em face do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, deixando de condenar a parte referida ao pagamento das custas, vez ser beneficiária da assistência
gratuita.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.Sem custas.P.R.I.São Luís, 21 de agosto
de 2019. Ailton Castro Aires Juiz Titular Resp: 192609

PROCESSO Nº 0042089-60.2015.8.10.0001 (449102015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: NELSONAIRON MARQUES VIANA ( OAB 11285-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e
Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: FRANCISCO CASTRO CONCEIÇÃO ( OAB 812-MA ) e WILLINGTON MARCOS FERREIRCOA NCEIÇCOS FERREIRA CONCEIÇÃO ( OAB
8556-MA )

Processo nº 42089-60.2015.8.10.0001Parte requerente: K C M M Parte requerida: J A N e OUTROSNatureza: AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEMSENTENÇATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM ajuizada por K C M M em face de J A N, A A N, G DE J
A N C e S A N, partes qualificadas nos autos.Aduz a requerente que conviveu em união estável por aproximadamente sete anos com J C M N, com quem
adquiriu, em esforço comum, um terreno, no qual construíram a casa onde moravam. Relata que foi, todavia, impedida de entrar em sua residência pelos filhos
do primeiro casamento do de cujus, por ocasião de sua morte, tendo havido troca de fechadura, colocação de cadeados, não lhe tendo sido permitido sequer
pegar seus pertences pessoais e objetos adquiridos em esforço comum com o falecido. Segue, afirmando que sofreu ameaças do filho do requerido contra quem
obteve, por conta disso, medidas protetivas de urgência. Junta documentos pertinentes, entre os quais, recibo de compra e venda do referido imóvel, localizado
na 2ª Travessa da Avenida Piancó, s/n, no Residencial Piancó, Vila Embratel, nesta Cidade, datado de 23/04/2010 e a mencionada decisão proferida pelo Juízo
da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Requer a declaração de união estável post mortem, conseguir seus pertences e sua casa,
bem como pleitear ao INSS pensão previdenciária. Pede justiça gratuita (fls. 02/15).Em contestação, os requeridos não reconhecem a união estável, afirmam que
nenhum deles tomou conhecimento de que o de cujus teve em vida relacionamento amoroso com alguma mulher, muito menos com a promovente. Argumentam
que se de fato a requerente morasse com o de cujus seria a primeira a tomar conhecimento do acidente, bem como providências urgentes, todavia, estava
sozinho, tendo sido socorrido por vizinhos, que arrombaram a porta da casa para prestar-lhe socorro, juntamente com o requerido J, que, ato continuo, chegou
ao local e, mais tarde, voltara para arrumar a casa. Alegam que, nessa ocasião, perceberam a falta de documentos de seu pai. Sustentam que o imóvel
reclamado foi adquirido em 23/04/2010, na constância do casamento com a mãe dos requeridos, razão pela qual não teria a requerente direito sobre ele,
sobretudo à falta de comprovação de que contribuíra para a aquisição do bem. Por fim, afirma que não há prova do suposto convívio. Requerem a improcedência
do pedido (fls. 44/52).A requerente, em réplica, rebate a contestação, reafirmando ter existido o convívio estável, faz menção à aquisição de um automóvel pelo
casal, do qual o requerido J teria se apossado, reafirma que o imóvel foi adquirido pela casal na constância da união, alega má-fé dos requeridos. Reitera o
pedido de reconhecimento da união estável com o direito à meação do imóvel e do veículo, requer a devolução de bens particulares da autora, que teriam sido
apropriados indevidamente pelos requeridos (fls. 57/66).Audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas, bem como da mãe e irmã do de cujus,
como informantes (fls. 83/90).Alegações finais reiterativas, com menção, no tocante aos memoriais dos requeridos, a fragmentos dos depoimentos colhidos em
audiência, concluindo pela existência de mero namoro, ausente prova do convívio estável (fls. 95/102 e 105/115).É o que basta a relatar. Decido.O instituto da
união estável constitui-se como sendo a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Fruto da conjugação
do art. 226, § 3º da Constituição Federal com o artigo 1.723, caput, do Código Civil, caracteriza-se pela publicidade, consistindo no conhecimento e
reconhecimento no meio familiar e social dos companheiros; ausência de formalismo, que se consubstancia na livre formação da vida em comum, bastando tão
somente o mútuo consenso dos conviventes convergindo para a permanência da união; unicidade de vínculo, o que exige que a união entre os conviventes seja
única em virtude do caráter monogâmico da relação; estabilidade, que se traduz pela ideia duradoura, sólida, com certa permanência de tempo, descartando,
assim, a existência de relacionamento efêmero ou eventual; continuidade, isto é, sem interrupções que lhe retirem a característica da permanência; objetivo de
constituição de família, implicando o elemento anímico e consciente no propósito de formação de família e inexistência de impedimentos matrimoniais.Com
fundamento no art. 226, § 3º da Constituição Federal, artigo 1.723, caput, do Código Civil e dispositivos da Lei 9.278/96, bem como no acervo probatório dos
autos, entendo que o pedido de reconhecimento da união estável satisfaz às exigências legais.Do contorno das alegações apresentadas e documentos juntados,
bem como dos relatos das testemunhas/informantes da requerente e dos requeridos, guardadas as devidas proporções e não obstante em sentidos opostos,
infere-se que o casal manteve sim, uma união estável. Com efeito, os fatos revelam uma convivência com características de união familiar com posse de estado
de casado ou aparência de casamento (more uxorio). O significativo período que durou denota que houve estabilidade e comunhão de vida, restando claro que
durante a convivência o de cujus já havia se separado de sua mulher, bem como a aquisição do imóvel ocorreu na constância da união.Nessa esteira, na
audiência de instrução e julgamento, disse a testemunha V D, arrolada pelo requerente, que:"... a autora conviveu com J C M N por um período de cinco para
seis anos . Que, inicialmente, a convivência foi na casa da mãe de J C, durante os dias úteis, a autora trabalhava de empregada doméstica e dormia na casa dos
patrões, e no final de semana, ela ia ficar com J C na casa da mãe dele; Que, J C comprou um terreno no Bairro Gancharia e comprou uma casa lá e nos finais
de semana, a autora ia ficar com ele lá; Que, J C vendeu a casa da Gancharia e comprou uma no Bairro da Araçagy e a autora, durante sua folga ia aos finais de
semana para essa casa, durante a sua folga; Que, J C vendeu a casa da Vila Luizão e comprou um terreno no bairro da Vila Embratel, onde lá construiu uma
casa, passando a conviver com autora, nos mesmos regimes, isto é, nos fins de semana, ha vista que ela trabalhava e dormia na casa dos patrões;...Que,
durante todo tempo, dos cinco para seis anos, a autora viveu com J C ..eles nunca se separaram até a morte dele . que, do momento que J C passou a conviver
com a autora, ele já era separado de fato da esposa, não sabendo informar se ele chegou a ser divorciado ..." (fl. 89).Sua segunda testemunha, F P DE L,
declarou:". Que, tem conhecimento próprio que J C era separado, não sabendo informar se era divorciado ... Que, desde o período que J C morava com autora,
eles nunca se separaram, até o falecimento dele . J C sempre se apresentava com ela como marido e mulher..." (fl. 87).M R M N, irmã do de cujus, arrolada pela
requerida como informante, afirmou:"Que, tem conhecimento próprio de que autora conviveu com J C M N, irmã da depoente pelo período superior a 5 anos;
QUE, após 2 anos de separação de J C com a esposa, mãe dos réus, ele conheceu a autora e passou a conviver com ela . a autora trabalhava em casa de
família e dormia nos dias úteis e aos sábados e domingos dormia na casa da mãe da requerente, com quem J C M N morava; QUE, tem conhecimento próprio
que J C comprou um terreno na localidade gancharia, onde lá construiu uma casa, passando a conviver com a autora no mesmo regime que ele vivia quando ele
morava com a mãe da depoente; QUE, J C vendeu a casa o bairro da Gancharia e comprou um terreno no Sol e Mar, bairro Araçagy no qual construiu uma casa,
na qual passou a conviver com autora, no mesmo regime; QUE J C vendeu a casa do Sol e Mar, e comprou um terreno na Vila Embratel, onde lá construiu outra
casa, onde passou a conviver com a autora no mesmo regime, até a morte dele; QUE O J C nunca se separou da autora..." (fl. 88).R DA C M N, mãe do de
cujus, também arrolada como informante, declarou:"...tem conhecimento que ele se "ajuntou" com a autora no ano de 2008; Que, a autode L, ele começou a
construir a casa da Vila Embratel; QUE, quando J C se separou de L, a casa ainda estava em construção, isto é, somente a parte de alvenaria, com as paredes
levantadas ." (fl. 86).G D S' declarou: "... QUE, tem conhecimento próprra, após se "ajuntar" com C M, passou a frequentar a casa da depoente, sábado e
domingo, e dormindo nesses dias, uma vez que seu filho J C morava com a depoente; Que, nos dias uteis, de segunda a sexta, a autora trabalhava e morava na
Vila Embratel com a mãe dela; Que, em 2008, a autora passou a morar junto com J C, no bairro Gancharia, em São Luis; Que, J C vendeu a casa da Gancharia
e adquiriu uma no Bairro Araçagy, onde a autora também repetia o mesmo procedimento, isto é, ficava sábado e domingo com ele e lá dormindo; Que, do
Araçagy, J C foi morar com a depoente, não se recordando o período em que eles moravam; Que, a autora disse a J C, que havia encontrado o terreno para
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fazer acasa para eles morarem; Que compraram um terreno, próximo ao cemitério na Vila Embratel e lá eles construíram a casa; Que, não sabe precisar o
período que eles moraram na Vila Embratel, entretanto, reafirma que ele se "ajuntou" com ela em 2008 e faleceu em 2015; Que, a depoente não tem
conhecimento de que nesse período, eles chegaram a se separar..." (fl. 90).Pelos depoimentos não convergentes das testemunhas apresentadas pelos
requeridos inconclusivo é o período durante o qual o de cujus teria mantido o casamento com L, fato que poderia eventualmente se constituir em impedimento
para a configuração da união estável.Nesse passo, disse L F P:"...QUE, tem conhecimento próprio que J C se separou de L entre os anos de 2010 e 2011; QUE,
antes de J C se separar ia que o J C chegou a se separar da L, não sabendo informar se eles eram divorciados. QUE, não sabe informar o ano em que J C se
separou da L...QUE, J C morou no Piancó com um filho e uma filha dele. QUE, L não morou com o J C nessa casa. QUE, quando J C construiu a casa de
Piancó, Vila Embratel, já estava separado da Lucemir,... QUE, não sabe precisar o ano em que J C adquiriu o terreno na Vila Embratel, Piancó, acreditando ser
entre 2010 e 2012. QUE não sabe informar se nessa época ele já era separado da L." (fl.85).E M DO R, por fim, depôs: "... QUE, ente os anos de 2010 e 2011, o
depoente tem conhecimento próprio estava construindo uma casa, na vila embratel, no local chamado Piancó, e que a casa estava no alicerce. QUE, J C passou
a construir o alicerce da Casa no Piancó depois da separação com a L...QUE, tem conhecimento que J C morou na casa do Piancó sozinho; QUE a única vez
que está vendo a autora na sala de audiências; QUE, quando o J C se separou da L não sabe informar onde ele morou e com quem" (fl. 84).Em consulta ao
sistema processual Themis, todavia, constato que a sentença de separação judicial do de cujus de sua mulher L foi proferida em 09 de abril 2008, consoante o
Processo nº31211-91.2006. Concluo que o período de união estável reclamado pela requerente coincide com os fatos efetivamente ocorridos, posto que o início
da união deu-se quando o de cujus já estava separado judicialmente da ex-mulher. Também o depoimento da irmã, e sobretudo o da mãe do de cujus, não
obstante arroladas pela requerente como informantes, em razão do parentesco, contribuiu decisivamente para o convencimento deste Juízo. Nessa senda,
diversamente do que era naturalmente esperado, os depoimentos corroboraram os fatos alegados pela autora, no tocante a existência da união estável e a
aquisição da casa.O contexto probatório demonstra, portanto, que não se tratou de mero envolvimento circunstancial e passageiro, convindo dizer, por oportuno,
que a falta de convivência ininterrupta do casal sob o mesmo teto não é imprescindível para a configuração da estabilidade da união, caminhando entendimento
pacífico dos Tribunais no sentido de que a coabitação é facultativa. Ademais, as circunstâncias, na época, justificam os dias em que a requerente não dormia na
residência com o requerido, posto que era empregada doméstica e dormia na casa dos patrões.Diante do que foi apurado nos presentes autos, concluo, em firme
convencimento, que se trata de uma união familiar que perdurou pelo período de 2008 a 2015, tempo demasiadamente duradouro para não resistir senão um
relacionamento assente e afastar qualquer negativa de uma união estável, restando caracterizada a publicidade da convivência, revelada a notoriedade da união
no âmbito social em que as partes estavam inseridas.No tocante à alegada má-fé dos requeridos, tratando-se, a princípio, de mero exercício do direito de defesa,
entendo que não restou cabalmente caracterizada, razão pela qual AFASTO a litigância de má-fé, não evidenciada nos autos.Quanto ao veículo mencionado
pela requerente, o bem restou indeterminado, não havendo nenhum documento sequer nos autos a identificá-lo, comprovar sua propriedade ou mesmo a data de
sua aquisição, cabendo à requerente eventualmente promover ação própria no Juízo competente. Excluídos também estão do objeto deste processo os alegados
bens particulares da requerente, cabendo-lhe promover eventual ação própria para reavê-los no Juízo competente.No tocante ao imóvel, todavia, o documento
juntado (recibo de compra e venda, fl. 09) revela tratar-se de direito de posse sobre bem imóvel, não restando comprovada a propriedade, tendo em vista a falta
de certidão de registro do imóvel nos autos, razão pela qual ficam resguardados melhor posse ou eventual direito de propriedade de terceiros sobre o bem.Ante o
exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil; art. 226, §3º da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1.723 do Código
Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM entre K C M M e J C M N, de cujus, havida entre os anos de
2008 e 2015, quando do falecimento dele, bem como os efeitos patrimoniais dela decorrentes. Por conseguinte, DECLARO que o direito de posse sobre o imóvel
localizado na 2ª Travessa da Avenida Piancó, s/n, no Residencial Piancó, Vila Embratel, nesta Cidade, foi adquirido na constância da união, presumido o esforço
comum do par. Tratando-se de reconhecimento de união estável post mortem, a competência para a partilha de bens é do juízo sucessório. JULGO, por fim,
EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC.Com o benefício da justiça gratuita que defiro às partes.P. R.
I.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.São Luís/MA, 29 de agosto de 2019.Ailton Castro AiresJuiz Titular Resp: 120410

Terceira Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0011564-61.2016.8.10.0001 (138192016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
Em análise detida dos autos, constata-se que o Ministério Público pugna pela anulação da citação por edital do requerido R. M. F
DOS S., asseverando que não foram esgotadas as tentativas de localização do endereço do mesmo.De fato, não assiste razão o
Parquet, tendo em vista que foram efetivamente exauridas todas providências tendentes a localizar o endereço do demandado,
conforme se observa às fls. 52/54.Ressalte-se, ainda, que o suposto endereço do requerido indicado pelo Ministério Público à fl.
82, isto é, Rua Japão n° 253, Bairro Liberdade, São Luís-MA, já fora objeto de diligência citatória (fl. 40); todavia, restou infrutífera,
vez que o requerido estaria trabalhando e residindo em São José do Rio Preto/SP, fato este confirmado pela autora, consoante se
extrai do Termo de Audiência de fl. 62, não havendo nos autos informações exatas acerca do seu atual domicílio.A propósito:Art.
256, CPC. A citação por edital será feita: (.)II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (.)§
3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante
requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços
públicos. Assim, sobretudo nas hipóteses em que não remanescem medidas ao alcance do demandante ou passíveis de adoção
por intermédio do aparelho judiciário, revela-se possível a citação pelo mecanismo editalícioNessa senda, considerando os
argumentos expendidos alhures, INDEFIRO o pedido de anulação da citação por edital do requerido, expendido pelo Ministério
Público no Parecer de fl. 82.Assim, renove-se vista ao Ministério Público para tomar ciência do teor da presente Decisão.Publique.
Cumpra-se.São Luís, 07 de agosto de 2019.Joseane de Jesus Corrêa Bezerra-Juíza de Direito da 3ª Vara da Família.

PROCESSO Nº 0014022-51.2016.8.10.0001 (167982016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: LISIA MARIA PEREIRA GOMES BOTÃO (OAB 3984-MA)
REU: Processo em Segredo de Justiça
Intime-se a parte exequente, por sua advogada, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os documentos de fls.
88/92.Cumpra-se.São Luís, 09 de agosto de 2019. Joseane de Jesus Corrêa Bezerra- Juíza de Direito da 3ª Vara da Família.
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PROCESSO Nº 0023728-92.2015.8.10.0001 (254652015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: ANDRÉA DE QUEIROZ SILVA (OAB 18.324-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: JOSÉ RICARDO COELHO ANCHIETA (OAB 13.641-MA)
Analisando o feito, constata-se que os demandados apresentarem contrarrazões de forma espontânea (fls. 181/188) em razão do
recurso de apelação interposto pelo autor às fls. 168/178.Pois bem, o comparecimento espontâneo dos requeridos supre a
necessidade de intimação para apresentação de contrarrazões; contudo, poderão os apelados, caso assim entendam,
apresentarem apelação adesiva, a fim de apontarem eventuais reformas na sentença proferida às fls. 154/162, mesmo que de
improcedência do pedido. Dito isto, intimem-se os apelados, por seu advogado, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentarem apelação adesiva e, caso interponham, intime-se o apelante, através de seu advogado, para apresentar
contrarrazões (CPC, art. 1.010, § 2°), no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, que se realizará por ato ordinatório,
independentemente de novo despacho judicial.Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do maranhão, com
as cautelas de praxe, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010 § 3°, do CPC), a ser realizado pelo Relator do
recurso (CPC, art. 932, inciso III).Publique. Cumpra-se.São Luís, 09 de agosto de 2019.Joseane de Jesus Corrêa Bezerra-Juíza de
Direito da 3ª Vara da Família.

PROCESSO Nº 0011675-45.2016.8.10.0001 (139612016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: DANIELLE CRISTIANE R. DOS SANTOS MARTINS (OAB 12551-MA)
Processo n.º 11675-45.2016.8.10.0001. Ação de Cumprimento de Sentença: Exequente: M. da C. A. dos S. Executado: M. H.
F. M. SENTENÇA: Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença intentada por M. da C. A. dos S., representando seus filhos
menores C. H. dos S e M. dos S. M., devidamente qualificados e representados nos autos, contra M. H. F. M., igualmente
qualificado no feito. Petitório de fl. 73, requerendo a intimação pessoal da parte exequente, para se manifestar no prazo de 05
(cinco) dias, sobre o ato ordinatório de fls. 71. Ato Ordinatório de fl. 74, intimando a parte exequente, pessoalmente, para no
prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse quanto ao prosseguimento do feito, fornecendo o endereço atualizado do
executado, sob pena de extinção do processo.Certidão do Oficial de Justiça de fl. 77, discorrendo que deixou de proceder a
intimação de M. da C. A. dos S., em virtude da mesma não residir mais no endereço instruído no mandado de intimação de fl.
76, sendo informado pela senhora Maria Isabel, tia da exequente, que a mesma está residindo na cidade de Primeira Cruz/MA,
contudo, não soube informar o endereço do seu novo domicílio.É o relatório.Decido.In casu, verifica-se que a autora do
processo não atualizou seu endereço corretamente junto a este Juízo, como de dever processual, inviabilizando, assim, sua
intimação e demais atos processuais necessários à continuidade do feito, cumpre destacar que a omissão da parte exequente
em demonstrar o interesse quanto ao prosseguimento do feito gera, consequentemente, o abandono da causa, não restando
alternativa senão a extinção do feito sem resolução de mérito..Dessa forma, a intimação pessoal da requerente deixou de se
realizar por sua própria desídia, ao deixar de atualizar seu endereço, contrariando o disposto no art. 274, p. único do Código de
Processo Civil, que assim reza, inverbis:Art. 274. (...)Parágrafo único. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações
dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do
comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Nesse sentido, colaciona a jurisprudência pátria, como
segue:Apelação Civil. Processual Civil. Extinção do processo sem a resolução do mérito na forma do inciso III, do artigo 267, do
CPC. Intimação que deve ser considerada válida consoante o disposto no art. 238 do CPC. Incumbe às partes o dever de
manter atualizado o endereço declarado na inicial, presumindo válidas as intimações realizadas naquele endereço se a
mudança não foi comunicada ao juízo. Configurada a inércia da parte Autora. Recurso a que se nega seguimento. (TJRJ -
APELACAO: APL 30271 RJ 2009.001.30271).PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR FRUSTRADA. ENDEREÇO
INCORRETO. OBRIGAÇÃO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. REGULARIDADE DA COMUNICAÇÃO. ART. 238,
PARÁGRAFO ÚNICO. NOS TERMOS DO ARTIGO 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, PRESUMEM-SE VÁLIDAS AS
INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AO ENDEREÇO RESIDENCIAL DECLINADO NA INICIAL. ASSIM, MESMO FRUSTRADA A
INTIMAÇÃO PESSOAL A QUE ALUDE O ART. 267, § 1º, DO CPC, EM RAZÃO DA INCORREÇÃO DO ENDEREÇO DO
AUTOR, É POSSÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DO ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS.
PRECEDENTES. (TJDF - Apelação Cível: APL 77629020088070010 DF 0007762-90.2008.807.0010)CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA PELO EXEQÜENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. MUDANÇA DE ENDEREÇO
AUTORA SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. NEGLIGÊNCIA DA P ARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. É DEVER DA PARTE
LITIGANTE, MANTER SEMPRE ATUALIZADO O SEU ENDEREÇO NOS AUTOS, PARA FINS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 2.
NO CASO, TENDO OCORRIDO O ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS, E ORDENADA A INTIMAÇÃO
PESSOAL, CONFORME DISCIPLINA O ARTIGO 267, § 1º, DO CPC, RESTANDO ESTA FRUSTRADA TANTO PELA VIA
POSTAL QUANTO POR INTERMÉDIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PORQUE A EMPRESA AUTORA NÃO MAIS ESTAVA
ESTABELECIDA NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS, CORRETA A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJDF - Apelação Cível: APL 864220420038070001
DF 0086422-04.2003.807.0001)Em face do exposto, e, com fulcro nos arts. 274, p.único e 485, inciso III, ambos do Código de
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Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as
formalidades legais.P.R.I.São Luís, 23 de agosto de 2019. Joseane de Jesus Corrêa Bezerra-Juíza de Direito da 3ª Vara da
Família.

PROCESSO N.° 0804442-56.2019.8.10.0001.
AÇÃO DE DIVÓRCIO.
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
DEFENSORIA PÚBLICA
REQUERIDA: Processo em Segredo de Justiça
SENTENÇA: Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO promovida por J. R. DA S. contra M. N. DAS N. S., ambos devidamente

qualificados nos autos. Aduz o requerente, em síntese, que contraiu matrimônio com a requerido em 06 de maio de 1978, sob o

regime de comunhão parcial de bens; entretanto, encontram-se separados de fato, há aproximadamente 36 (trinta e seis) anos,

não havendo possibilidade de reconciliação. Destaca que do enlace não advieram filhos. No decorrer da relação não houve

aquisição de bens a serem partilhados. Requer, assim, a procedência do pedido para decretar a dissolução da sociedade conjugal.

Instruiu a inicial com os documentos de ID. 16953833. Despacho de ID. 17447709, deferindo a assistência judiciária gratuita, além

de determinar a citação da parte demandada, postergando-se a Audiência de Conciliação para outro momento processual

oportuno. Contestação de ID. 14645914, verifica-se que a parte requerida concorda com o pedido formulado pelo autor na inicial

quanto à dissolução da sociedade conjugal, destacando, no entanto, que as partes possuem 03 (três) filhos em comum, todos

maiores e capazes. No ensejo, a requerida demonstrou o interesse de de voltar a usar o seu nome e solteira. Petitório de ID.

20559101, em que o requerente reitera o pedido de dissolução da sociedade conjugal, requerendo o julgamento antecipado do

feito. Eis o relatório. Decido. Considerando que a Emenda Constitucional n.º 66/2010 suprimiu o requisito da prévia separação

judicial por mais de um ano ou comprovada separação de fato por mais de dois anos e observando que a decretação do divórcio

exige apenas que as partes sejam casadas e manifestem o interesse em dissolver o vínculo conjugal, não há nada que discutir

nesse quesito, visto que a requerida, devidamente citado, não se manifestou no prazo legal, demonstrando, assim, claramente falta

de interesse no feito, ou, em última análise, sua aquiescência com o pedido formulado pelo autor, o que autoriza o julgamento, de

plano, da ação, conforme os permissivos contidos nos artigos 319 e 330, inciso I, ambos do CPC. Acerca do assunto, translada-se

o artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, já com a alteração: "Art. 226. § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo

divórcio."(NR). Dessa forma, a simples interpretação do preceptivo deixa claro que acabou, de uma vez por todas, com a

exigência de prazo mínimo de 02 (dois) anos de separação fática para divórcio direto, ou seja, não existe mais a necessidade de

designação de audiência com oitiva de testemunhas para comprovação de tal lapso temporal. Ademais, não existem bens a serem

partilhados, tampouco estão sendo discutidos direitos de filhos menores ou incapazes no bojo dos autos. Dessarte, plenamente

permitido o julgamento antecipado do pedido, conforme previsão do art. 355, I e II, do CPC. Do exposto, JULGO PROCEDENTE o

presente pedido para DECRETAR o divórcio de J. R. DA S. e M. N. DAS N. S., nos termos do art. 478, I c/c o art 355, I e II do

Código de Processo Civil ficando dissolvida a sociedade marital e o vínculo matrimonial do casal, podendo a divorcianda voltar a

utilizar seu nome de solteira, qual seja, M. N. DAS N. tudo em consonância com o artigo 226, § 6º da Constituição Federal e artigo

1.580, § 2.º, parte final, do Código Civil. Oportunamente e sob as cautelas legais, expeçam-se os mandados de averbação e as

comunicações necessárias. Sem custas, ante ao pedido de gratuidade de justiça anteriormente deferido. P.R.I. São Luís, 27 de

agosto de 2019. Joseane de Jesus Corrêa Bezerra - Juíza de Direito da 3ª Vara da Família.

PROCESSO Nº. 0806879-70.2019.8.10.0001
AÇÃO: MODIFICAÇÃO DE GUARDA
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADOS: RAFAEL FONSECA FERRO DA SILVA OAB/MA 17712, JAMILSON JOSÉ PEREIRA MUBARACK OAB/MA 3834
E ALAN VIANA OLIVEIRA OAB/MA 12122
REQUERIDA: Processo em Segredo de Justiça
SENTENÇA: E. G. S. C., devidamente qualificado na inicial, ajuizou a presente AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA contra I.
G. F. C., igualmente qualificada. Parecer Ministerial (ID n.º 20729198), pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito,
nos termos do art. 57, do CPC, considerando a existência de continência em relação ao processo n.º 0810131-52.2017.8.10.0001
(ação de divórcio litigioso c/c reconhecimento de união estável anterior ao casamento, alimentos, guarda e partilha de bens),
havendo tão somente inversão dos polos ativo e passivo. É o Relatório. Decido. Verifica-se, em apenso, a existência da ação de
divórcio litigioso c/c reconhecimento de união estável anterior ao casamento, alimentos, guarda e partilha de bens (processo n.º
0810131-52.2017.8.10.0001) distribuída em 29/03/2017, sendo que a mesma possui objeto mais amplo (ação continente) do que a
presente demanda (ação contida), devendo, assim, ser reconhecido o instituto da continência, conforme preceitua os arts. 56 e 57,
ambos do CPC. A propósito: Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes
e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Art. 57. Quando houver continência e a ação
continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito,
caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Ademais, cumpre destacar que a presente demanda fora distribuída em
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13/02/2019 e, conforme dito acima, está contida na ação em apenso, restando evidente a configuração de litispendência parcial.
Conforme leciona Cássio Scapinella Bueno, “Trata-se de solução escorreita porque, bem compreendida, a hipótese é (e sempre
foi) de litispendência parcial. (Manual de direito processual Civil, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 115). Ante o exposto, em
observância ao parecer conclusivo do Ministério Público e, atentando-se que a ação continente fora proposta anteriormente à ação
contida, JULGO extinto o presente processo sem resolução de mérito, fazendo-o com fulcro no art. 485, inciso X, do CPC.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, na forma da lei, ante a inexistência de pedido de assistência
judiciária gratuita. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. P.R.I. São Luís, 28 de
agosto de 2019.Joseane de Jesus Corrêa Bezerra - Juíza de Direito da 3ª Vara da Família.

PROCESSO N.° 0807879-08.2019.8.10.0001.
AÇÃO DE DIVÓRCIO.
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
DEFENSORIA PÚBLICA
REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça
Sentença: Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO promovida por D. F. DE P. contra I. F. DE P., ambos devidamente qualificados e

representados nos autos. Aduz o requerente, em síntese, que contraiu matrimônio com a requerida em 09 de janeiro de 1985, sob o

regime de comunhão parcial de bens; entretanto, encontram-se separados de fato, há aproximadamente 30 (trinta) anos, não

havendo possibilidade de reconciliação. Destaca que do enlace não advieram filhos. No decorrer da relação não houve a formação

de patrimônio partilhável. Requer, assim, a procedência do pedido para decretar a dissolução da sociedade conjugal. Instruiu a

inicial com os documentos de ID. 17428419. Despacho de ID. 17451922, deferindo a assistência judiciária gratuita, além de

determinar a citação do requerido, postergando-se a Audiência de Conciliação para outro momento processual oportuno. Certidão

de ID. 19796563, atestando que não houve apresentação de contestação pela parte requerida, apesar de devidamente citada (ID.

18623714). Parecer Ministerial de ID. 22236166, manifestando-se pela não intervenção no presente feito. Eis o relatório. Decido.

Considerando que a Emenda Constitucional n.º 66/2010 suprimiu o requisito da prévia separação judicial por mais de um ano ou

comprovada separação de fato por mais de dois anos e observando que a decretação do divórcio exige apenas que as partes sejam

casadas e manifestem o interesse em dissolver o vínculo conjugal, não há nada que discutir nesse quesito, visto que a requerida,

devidamente citado, não se manifestou no prazo legal, demonstrando, assim, claramente falta de interesse no feito, ou, em última

análise, sua aquiescência com o pedido formulado pelo autor, o que autoriza o julgamento, de plano, da ação, conforme os

permissivos contidos nos artigos 319 e 330, inciso I, ambos do CPC. Acerca do assunto, translada-se o artigo 226, § 6º, da

Constituição Federal, já com a alteração: "Art. 226. § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio."(NR). Dessa

forma, a simples interpretação do preceptivo deixa claro que acabou, de uma vez por todas, com a exigência de prazo mínimo de

02 (dois) anos de separação fática para divórcio direto, ou seja, não existe mais a necessidade de designação de audiência com

oitiva de testemunhas para comprovação de tal lapso temporal. Ademais, não estão sendo discutidos direitos de filhos menores ou

incapazes no bojo dos autos, não havendo oposição pela parte demandada quanto aos pleitos formulados pela autora na inicial.

Dessarte, plenamente permitido o julgamento antecipado do pedido, conforme previsão do art. 355, I e II, do CPC. Do exposto,

declaro a revelia do réu, deixando, contudo, de incidir seus efeitos (art. 345, II, do CPC) e, nos termos do art. 478, I, do Código de

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o presente pedido para DECRETAR o divórcio de D. F. DE P. e I. F. DE P., ficando

dissolvida a sociedade marital e o vínculo matrimonial do casal, podendo a requerida voltar a utilizar o seu nome de solteira I. L. F.,

tudo em consonância com o artigo 226, § 6º da Constituição Federal e artigo 1.580, § 2.º, parte final, do Código Civil.

Oportunamente e sob as cautelas legais, expeçam-se os mandados de averbação e as comunicações necessárias. Sem custas,

ante ao pedido de gratuidade de justiça anteriormente deferido. P.R.I. São Luís, 02 de agosto de 2019. Joseane de Jesus Corrêa

Bezerra -Juíza de Direito da 3ª Vara da Família.

PROCESSO N.° 0817084-95.2018.8.10.0001.
AÇÃO DE DIVÓRCIO.
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
DEFENSORIA PÚBLICA
REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça
Sentença: Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO promovida por R. J. G. contra M. S. DE F. G., ambos devidamente qualificados e

representados nos autos. Aduz o requerente, em síntese, que contraiu matrimônio com a requerido em 08 de março de 1987, sob o

regime de comunhão parcial de bens; entretanto, encontram-se separados de fato, há aproximadamente 05 (cinco) anos, não

havendo possibilidade de reconciliação. Destaca que do enlace advieram 05 (cinco) filhos, todos maiores e capazes. No decorrer da

relação houve a formação de patrimônio partilhável, constituído por um bem imóvel, localizado no Sítio Martins, Santana do

Ipanema-AL, onde a demandada reside, e um terreno na cidade de Olivença-AL, os quais o requerente abre mão em favor da

requerida. Requer, assim, a procedência do pedido para decretar a dissolução da sociedade conjugal. Instruiu a inicial com os

documentos de ID. 11336416. Despacho de ID. 11436804, deferindo a assistência judiciária gratuita, além de determinar a citação
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do requerido, postergando-se a Audiência de Conciliação para outro momento processual oportuno. Contestação de ID. 15881135,

verifica-se que a parte requerida concorda com os pedidos formulados pela autora na inicial, manifestando, no ensejo, a vontade de

voltar a utilizar o seu nome de solteira. Certidão de ID. 20730948, atestando que não houve apresentação de réplica pela parte

autora. Parecer Ministerial de ID. 21261992, manifestando-se pela não intervenção no presente feito. Eis o relatório. Decido.

Considerando que a Emenda Constitucional n.º 66/2010 suprimiu o requisito da prévia separação judicial por mais de um ano ou

comprovada separação de fato por mais de dois anos e observando que a decretação do divórcio exige apenas que as partes sejam

casadas e manifestem o interesse em dissolver o vínculo conjugal, não há nada que discutir nesse quesito, visto que a requerida,

devidamente citado, não se manifestou no prazo legal, demonstrando, assim, claramente falta de interesse no feito, ou, em última

análise, sua aquiescência com o pedido formulado pelo autor, o que autoriza o julgamento, de plano, da ação, conforme os

permissivos contidos nos artigos 319 e 330, inciso I, ambos do CPC. Acerca do assunto, translada-se o artigo 226, § 6º, da

Constituição Federal, já com a alteração: "Art. 226. § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio."(NR). Dessa

forma, a simples interpretação do preceptivo deixa claro que acabou, de uma vez por todas, com a exigência de prazo mínimo de

02 (dois) anos de separação fática para divórcio direto, ou seja, não existe mais a necessidade de designação de audiência com

oitiva de testemunhas para comprovação de tal lapso temporal. Ademais, não estão sendo discutidos direitos de filhos menores ou

incapazes no bojo dos autos, não havendo oposição pela parte demandada quanto aos pleitos formulados pela autora na

inicial.Quanto à partilha do patrimônio formado pelos requerentes no decorrer da relação conjugal, verifica-se que não há e

lementos mínimos de prova nos autos que fundamentem a propriedade ou posse dos referidos bens (art. 373, I, do CPC),

impossibilitando, por esse motivo, a análise do pleito, devendo, caso assim entendam as partes, ingressarem com pedido próprio no

juízo competente por meio de ação autônoma. Dessarte, plenamente permitido o julgamento antecipado do pedido, conforme

previsão do art. 355, I e II, do CPC. Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido para DECRETAR o

divórcio de R. J. G. e M. S. DE F. G., nos termos do art. 478, I c/c o art 355, I e II do Código de Processo Civil, ficando dissolvida a

sociedade marital e o vínculo matrimonial do casal, retornando a divorcianda ao seu nome de solteira, qual seja, M. S. DE F., tudo

em consonância com o artigo 226, § 6º da Constituição Federal e artigo 1.580, § 2.º, parte final, do Código Civil, deixando, contudo,

de adentrar no pedido de partilha de bens, considerando a ausência de provas da propriedade ou posse dos bens descritos na

exordial, os quais podem ser objeto de ação autônoma, desde que intruida com os documentos necessários para análise do pleito.

Oportunamente e sob as cautelas legais, expeçam-se os mandados de averbação e as comunicações necessárias. Sem custas,

ante ao pedido de gratuidade de justiça anteriormente deferido. P.R.I. São Luís, 27 de agosto de 2019. Joseane de Jesus Corrêa

Bezerra - Juíza de Direito da 3ª Vara da Família.

PROCESSO Nº. 0831161-75.2019.8.10.0001
AÇÃO: GUARDA UNILATERAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADOS: JOANA DAMASCENO PINTO LIMA OAB/MA 3815 E GLAUCIA FERNANDA OLIVEIRA MARTINS BATALHA
OAB/MA 10329
REQUERIDAS: Processo em Segredo de Justiça
SENTENÇA: A. M. A., devidamente qualificado e representado na inicial, ajuizou a presente AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL
C/C TUTELA DE URGÊNCIA contra K. M. C. DA S. e M. C. DA S., igualmente qualificadas. Petitório (ID n.º 22690489), através do
qual o autor pugnou pela desistência da presente demanda, considerando a existência de litispendência com outra ação (processo
n.º 0822915-27.2018.10.0001). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 337, § 3º, há litispendência quando se repete ação que
está em curso. O autor alega a existência de litispendência, sob argumento que haveria outra demanda em curso, que envolveria
as mesmas partes e causa de pedir (processo n.º 0822915-27.2018.8.10.0001); contudo, deixou de colacionar aos autos, prova da
existência da referida demanda, a fim de comprovar suas alegações. Observa-se, porém, que houve expresso pedido de
desistência, autorizando-se, assim, a aplicação da regra prevista no art. 485, VIII, do CPC, ques assim, prescreve: Art. 485. O juiz
não resolverá o mérito quando: [...] VIII – homologar a desistência da ação; Ante o exposto, com fundamento no artigo 485,
inciso VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência da demanda formulado pela parte exequente, declarando extinto o
presente processo sem resolução de mérito. Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades
legais. Sem custas. P.R.I. São Luís, 28 de agosto de 2019. Joseane de Jesus Corrêa Bezerra - Juíza de Direito da 3ª Vara da
Família.

PROCESSO N.° 0846900-25.2018.8.10.0001.
AÇÃO DE DIVÓRCIO.
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
DEFENSORIA PÚBLICA
REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça
SENTENÇA: Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO promovida por R. C. DA S. contra E. DE J. M. S., ambos devidamente qualificados

nos autos. Aduz a requerente, em síntese, que contraiu matrimônio com o requerido em 13 de janeiro de 2011, sob o regime de

comunhão parcial de bens; entretanto, encontram-se separados de fato, há aproximadamente 07 (sete) anos, não havendo
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possibilidade de reconciliação. Destaca que do enlace não advieram filhos. No decorrer da relação não houve aquisição de bens a

serem partilhados. Requer, assim, a procedência do pedido para decretar a dissolução da sociedade conjugal. Instruiu a inicial com

os documentos de ID. 14177105. Despacho de ID. 14620184, deferindo a assistência judiciária gratuita, além de determinar a

citação da parte demandada, postergando-se a Audiência de Conciliação para outro momento processual oportuno. Devidamente

citada (ID. 15588316), a parte requerida não apresentou contestação no prazo legal, conforme Certidão de ID. 16233790. Parecer

Ministerial de ID. 17336494, manifestando pela não intervenção no feito. Eis o relatório. Decido. Considerando que a Emenda

Constitucional n.º 66/2010 suprimiu o requisito da prévia separação judicial por mais de um ano ou comprovada separação de fato

por mais de dois anos e observando que a decretação do divórcio exige apenas que as partes sejam casadas e manifestem o

interesse em dissolver o vínculo conjugal, não há nada que discutir nesse quesito, visto que a requerida, devidamente citado, não

se manifestou no prazo legal, demonstrando, assim, claramente falta de interesse no feito, ou, em última análise, sua aquiescência

com o pedido formulado pelo autor, o que autoriza o julgamento, de plano, da ação, conforme os permissivos contidos nos artigos

319 e 330, inciso I, ambos do CPC. Acerca do assunto, translada-se o artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, já com a alteração:

"Art. 226. § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio."(NR). Dessa forma, a simples interpretação do preceptivo

deixa claro que acabou, de uma vez por todas, com a exigência de prazo mínimo de 02 (dois) anos de separação fática para

divórcio direto, ou seja, não existe mais a necessidade de designação de audiência com oitiva de testemunhas para comprovação

de tal lapso temporal. Ademais, não existem bens a serem partilhados, tampouco estão sendo discutidos direitos de filhos menores

ou incapazes no bojo dos autos. Dessarte, plenamente permitido o julgamento antecipado do pedido, conforme previsão do art.

355, I e II, do CPC. Do exposto, declaro a revelia do réu, deixando, contudo, de incidir seus efeitos (art. 345, II, do CPC) e, nos

termos do art. 478, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o presente pedido para DECRETAR o divórcio de R. C.

DA S. e E. DE J. M. S., ficando dissolvida a sociedade marital e o vínculo matrimonial do casal, tudo em consonância com o artigo

226, § 6º da Constituição Federal e artigo 1.580, § 2.º, parte final, do Código Civil. Oportunamente e sob as cautelas legais,

expeçam-se os mandados de averbação e as comunicações necessárias. Sem custas, ante ao pedido de gratuidade de justiça

anteriormente deferido. P.R.I. São Luís, 27 de agosto de 2019. Joseane de Jesus Corrêa Bezerra - Juíza de Direito da 3ª Vara da

Família.

PROCESSO N.° 0849754-89.2018.8.10.0001.
AÇÃO DE DIVÓRCIO.
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
DEFENSORIA PÚBLICA
REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça
SENTENÇA: Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO promovida por R. M. R. R. S. contra G. DOS S. S., ambos devidamente

qualificados nos autos. Aduz a requerente, em síntese, que contraiu matrimônio com o requerido em 13 de junho de 2001, sob o

regime de comunhão parcial de bens; entretanto, encontram-se separados de fato, há aproximadamente 12 (doze) anos, não

havendo possibilidade de reconciliação. Destaca que do enlace advieram 02 (dois) filhos, ambos maiores e capazes. No decorrer

da relação não houve aquisição de bens a serem partilhados. Requer, assim, a procedência do pedido para decretar a dissolução

da sociedade conjugal. Instruiu a inicial com os documentos de ID. 14483508. Despacho de ID. 14651193, deferindo a assistência

judiciária gratuita, além de determinar a citação da parte demandada, postergando-se a Audiência de Conciliação para outro

momento processual oportuno. Devidamente citada (ID. 15372113), a parte requerida não apresentou contestação no prazo legal,

conforme Certidão de ID. 18478960. Eis o relatório. Decido. Considerando que a Emenda Constitucional n.º 66/2010 suprimiu o

requisito da prévia separação judicial por mais de um ano ou comprovada separação de fato por mais de dois anos e observando

que a decretação do divórcio exige apenas que as partes sejam casadas e manifestem o interesse em dissolver o vínculo conjugal,

não há nada que discutir nesse quesito, visto que a requerida, devidamente citado, não se manifestou no prazo legal,

demonstrando, assim, claramente falta de interesse no feito, ou, em última análise, sua aquiescência com o pedido formulado pelo

autor, o que autoriza o julgamento, de plano, da ação, conforme os permissivos contidos nos artigos 319 e 330, inciso I, ambos do

CPC. Acerca do assunto, translada-se o artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, já com a alteração: "Art. 226. § 6º O casamento

civil pode ser dissolvido pelo divórcio."(NR). Dessa forma, a simples interpretação do preceptivo deixa claro que acabou, de

uma vez por todas, com a exigência de prazo mínimo de 02 (dois) anos de separação fática para divórcio direto, ou seja, não

existe mais a necessidade de designação de audiência com oitiva de testemunhas para comprovação de tal lapso temporal.

Ademais, não existem bens a serem partilhados, tampouco estão sendo discutidos direitos de filhos menores ou incapazes no bojo

dos autos. Dessarte, plenamente permitido o julgamento antecipado do pedido, conforme previsão do art. 355, I e II, do CPC. Do

exposto, declaro a revelia do réu, deixando, contudo, de incidir seus efeitos (art. 345, II, do CPC) e, nos termos do art. 478, I, do

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o presente pedido para DECRETAR o divórcio de R. M. R. R. S. e G. DOS S. S.,

ficando dissolvida a sociedade marital e o vínculo matrimonial do casal, permanecendo a divorcianda com o seu nome de casada,
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tudo em consonância com o artigo 226, § 6º da Constituição Federal e artigo 1.580, § 2.º, parte final, do Código Civil.

Oportunamente e sob as cautelas legais, expeçam-se os mandados de averbação e as comunicações necessárias. Sem custas,

ante ao pedido de gratuidade de justiça anteriormente deferido. P.R.I. São Luís, 27 de agosto de 2019.

Joseane de Jesus Corrêa Bezerra - Juíza de Direito da 3ª Vara da Família.

PROCESSO n.º 0861024-13.2018.8.10.0001.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS.
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADOS: DOUGLAS WILLIAM SANTOS FERREIRA OAB/MA 13680 E JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB/MA 15916
REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADOS: LEUCHTENBERG SOUSA DA SILVA OAB/MA 13839, MARIA DE JESUS CASTRO OAB/MA 8405 E ISMAEL DE
VASCONCELOS VERAS OAB/MA 17920

SENTENÇA: Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS por E. G. DE M. contra

E. M. DA S., todos devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente, em síntese, que convivera de forma pública, continuada

e duradoura, objetivando constituir família, com a requerida, E. M.DA S., por 25 (vinte e cinco) anos, no período de março de 1992

até julho de 2018. Destaca que da relação adveio 01 (hum) filho, atualmente, maior e capaz. Assevera que no decorrer da relação

houve a formação de patrimônio, constituído por bens móveis e imóveis. Assim, pretende o autor o reconhecimento da união

estável que mantivera com a requerida, além da partilha de bens adquiridos no decorrer da relação na proporção de 50%

(cinquenta por cento) para cada parte. Instruiu a inicial, além da procuração, com os documentos de ID. 15741213/15741217.

Despacho de ID. 20428886, deferindo a assistência judiciária gratuita, além de determinar a citação do requerido, postergando-se

a Audiência de Conciliação para outro momento processual oportuno. Petitório de ID. 20644738, através do qual a parte autora

requer a desistência da ação, considerando que houve reconciliação das partes. É o relatório. Decido. Considerando que a parte

requerente se manifestou pela desistência da presente demanda, alternativa não resta senão extinguir o feito sem resolução de

mérito. Conforme prescreve o art. 485, inciso VIII, do CPC: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VIII – homologar

a desistência da ação; Ademais, entendo ser prescindível a anuência da parte requerida quanto ao pedido de desistência, vez que

tal pleito ocorrera antes da oferta de contestação, conforme se extrai dos autos. A jurisprudência, a propósito, assim se posiciona:

Ementa: PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DISPENSA DA

ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. SENTENÇA QUE REJEITOU A OPOSIÇÃO E HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

Requerida, pela parte autora, a desistência da ação, antes da oferta de contestação nos autos, é imperiosa a homologação do

pedido, pois desnecessário o consentimento da parte ré, conforme dispõe o art. 485 , § 4º , do CPC/15 (TJ-MG – Apelação Cível

AC 10000180070682001 MG, Data de publicação: 14/03/2018. Acesso: 25/02/2019). Ante o exposto, com fundamento no art.

485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência da demanda formulado pela parte autora, declarando extinto o presente

processo sem resolução de mérito. Sem custas, considerando o pedido de assistência judiciária gratuita anteriormente deferido.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. P.R.I. São Luís, 27 de agosto de 2019.

Joseane de Jesus Corrêa Bezerra - Juíza de Direito da 3ª Vara da Família.

Quinta Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa

Processo nº: 0809832-07.2019.8.10.0001
Ação: [Dissolução, Guarda]
Defensora Pública: Mariana Albano de Almeida
Advogados: Alvaro Abrantes dos Reis OAB/MA 8174, Hilza Maria Feitosa Paixao OAB/MA 6479, Jeanne Brito Balby
Cordeiro OAB/MA 6409, Jessica Costa Pires OAB/MA 12499, Rafaella Cardoso Almada Lima OAB/MA 8034, Sormani Kenji
Ericeira Tanaka OAB/MA 4442, Viviane de Jesus Serrao Magalhaes OAB/MA 13126, Taiana Potira Penha Dias OAB/MA
9781 e Jose Nijar Sauaia Neto OAB/MA 7983

CERTIDÃO – ATO ORDINATÓRIO

Nos termos do Provimento nº 22/2018 - CGJ, intime-se a parte autora, através da sua Defensora Pública, para que, no

prazo de lei, se manifeste sobre os termos da contestação interposta.
São Luís (Ma), Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019.

BIANCA JOSEH BEZERRA
Secretária Judicial Substituta

Processo nº: 0825001-34.2019.8.10.0001
Ação: [Exoneração]
Advogado(a): Raimunda Brandao Vieira Sousa OAB/MA 12395
Advogado: Ricardo Silva Nascimento OAB/MA 10602
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CERTIDÃO – ATO ORDINATÓRIO

Nos termos do Provimento nº 22/2018 - CGJ, intime-se a parte autora, através dos seus advogados, para que, no prazo

de lei, se manifeste sobre os termos da contestação interposta tempestivamente (id 22829760).
São Luís (Ma), Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019.

BIANCA JOSEH BEZERRA
Secretária Judicial Substituta

Processo nº: 0853307-47.2018.8.10.0001
Ação: [Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Advogado: Megbel Abdalla Ribeiro Ferreira OAB/MA 6868
Advogado: Edmar Amorim Mesquita OAB/MA 13348

CERTIDÃO – ATO ORDINATÓRIO

Considerando os termos do Provimento nº 22/2018 - CGJ, intime-se a parte requerente, PESSOALMENTE, e através

do(s) seu(s) advogado(s)/ defensor(es), para que se manifeste acerca das certidões constantes no ID 22354349 e ID 223454635,

oportunidade em que deverá informar o endereço atual da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e

arquivamento.

Cumpra-se.
São Luís (Ma), Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019.

BIANCA JOSEH BEZERRA
Secretária Judicial Substituta

PROCESSO Nº 0801829-63.2019.8.10.0001
AÇÃO: AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ADVOGADOS: SAMIRA ABREU DUAILIBE OAB/MA 9418 e ANDERSON LUIS DA SILVA RAMALHO OAB/MA 19189

DESPACHO/MANDADO-CARTA DE INTIMAÇÃO
Em que pese o requerido tenha sido devidamente intimado para comparecer à audiência designada nos presentes autos, como

se observa o Mandado de Citação/Intimação com a Certidão indicando diligência positiva, somente fora juntado no dia 01.08.2019 (ID
22005824), portando, seguindo o que dispõe o art. 231, CPC, o requerido fora citado apenas com 08 dias de antecedência à data da
audiência.

Nesse sentindo, em atenção ao art. 334,CPC, intime-se o requerido para, querendo, apresentar resposta à presente Ação no
prazo de 15 dias (art. 335, CPC), sob pena de revelia.

Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO DE INTIMAÇÃO, a ser cumprido por Oficial de Justiça, bem

como CARTA DE INTIMAÇÃO, via postal com o devido aviso de recebimento em mão própria.

Ressalte-se ao Sr. Oficial de Justiça que, verificando estarem presentes os requisitos previstos no art. 252 do CPC, a

intimação/citação poderá ser efetivada por HORA CERTA.
São Luís, 29 de gosto de 2019.

ERNESTO GUIMARÃES ALVES
Juiz Auxiliar, resp. cumulativamente

pela 5ª Vara de Família

PROCESSO Nº. 0809722-08.2019.8.10.0001
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (PRISÃO)
ADVOGADO: TIBÉRIO MARIANO MARTINS FILHO OAB MA10640

DESPACHO

Intime-se a parte autora, através de seu advogado, para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre a certidão de ID 22922094,

requerendo o que for de direito.

São Luís, 29 de agosto de 2019.

ERNESTO GUIMARÃES ALVES

Juiz Auxiliar respondendo pela 5ª Vara de Família

PROCESSO Nº 0821013-05.2019.8.10.0001
AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS
ADVOGADAS: ROSEANE CORREIA DE SOUSA OAB MA18949 MARIA JOELMA FERNANDES VASCONCELOS OAB MA5477

DESPACHO/CARTA - MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Diante das informações constantes no ID 22699849, designo o dia 26 de novembro de 2019, às 09h20min, para audiência de

Conciliação.

Cite-se a parte requerida, por Carta Precatória, para comparecer ao ato, cientificando-a de que, frustrada a conciliação ou

não comparecendo, o prazo para apresentação de resposta – 15 (quinze) dias, conforme art. 335 do CPC – começará a fluir da data

da audiência, sob pena de revelia.
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Intime-se a parte autora.

Ressalte-se ao Sr. Oficial de Justiça que, verificando estarem presentes os requisitos previstos no art. 252 do CPC, a

intimação/citação poderá ser efetivada por HORA CERTA. 

Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido por Oficial de

Justiça bem como CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, via postal à mão própria.
São Luís, 30 de gosto de 2019.

ERNESTO GUIMARÃES ALVES
Juiz Auxiliar, resp. cumulativamente

pela 5ª Vara de Família

PROCESSO Nº 0821940-68.2019.8.10.0001
AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO
ADVOGADOS: JOANA DAMASCENO PINTO LIMA – OAB MA3815 LISIA MARIA PEREIRA GOMES MOTAO – OAB MA3984 GLAUCIA FERNANDA
OLIVEIRA MARTINS BATALHA – OAB MA10329 WELLIGTON FONTENELE CUNHA JUNIOR – OAB MA10610 JORGE AUGUSTO LEMOS DE MORAES –
OAB MA9614

DESPACHO/MANDADO-CARTA DE INTIMAÇÃO

Em atenção ao que dispõe o art. 485, §§1°e 4° do CPC, intime-se a parte autora, pessoalmente, bem como através dos seus advogados, a

fim de que, no prazo de 05 dias, digam se tem interesse no prosseguimento do feito, em caso positivo atualize-se o endereço da requerente e do requerido,

sob pena de extinção e arquivamento dos presentes autos.

Cumpra-se.

Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO DE INTIMAÇÃO, a ser cumprido por Oficial de Justiça, bem como CARTA DE

INTIMAÇÃO via postal à mão própria.
São Luís, 29 de agosto de 2019.

ERNESTO GUIMARÃES ALVES
Juiz Auxiliar, resp. cumulativamente

pela 5ª Vara de Família

PROCESSO Nº 0824202-88.2019.8.10.0001

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS

Advogado: VAIL ALTARUGIO FILHO OAB MA7499, DIEGO MENEZES SOARES OAB/MA 10021, ROBERTO DE OLIVEIRA

ALMEIDA OAB/MA 9569, YADYA CARVALHO BAQUIL OAB/MA 6099, BRUNO ROCIO ROCHA OAB/MA 14608, GEDECY

MEDEIROS FONTES FILHO OAB/MA 5135, JOSE MURILO DUAILIBE SALÉM NETO OAB/MA 10148, NONNATO MASSON

MENDES DOS SANTOS OAB/MA 5356
DESPACHO

Intime-se a parte autora, através de seus patronos, para, no prazo de 05 (cinco dias), juntar aos autos cópia dos documentos de

identificação dos requeridos, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, vez que os documentos aos quais se

refere o advogado, na petição de ID 21231366, dizem respeito a terceiros, alheios à demanda.

São Luís, 29 de agosto de 2019.
ERNESTO GUIMARÃES ALVES

Juiz de Direito respondendo pela 5ª Vara de Família

Processo nº: 0824892-20.2019.8.10.0001
Ação: [Exoneração]
Advogado: Marcos Aurelio Barros Serra OAB/MA 8181-N

DESPACHO
Assim, INTIME-SE o autor, através de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, juntando aos autos declaração de hipossuficiência e
declaração de imposto de renda dos últimos 05 (cinco) anos, face ao pedido de justiça gratuita ou recolha as custas processuais, no mesmo prazo, sob pena de
indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC).
INTIME-SE.
CUMPRA-SE.

São Luís, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019.

ERNESTO GUIMARÃES ALVES

Juiz de Direito respondendo pela 5ª Vara de Família

PROCESSO Nº 0833014-22.2019.8.10.0001

AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

ADVOGADO: CLÁUDIO SILVA DE SOUZA OAB MA12899

DESPACHO
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Verifico que as partes supriram a omissão ao apresentarem a cópia da exordial de divórcio, homologado por este juízo, na qual

restou resolvida, consensualmente, a questão da obrigação alimentar ao filho do casal (ID 22911858).

Desta feita, defiro o pedido formulado no ID 22362206.

Expeça-se ofício ao Setor de Recursos Humanos da Universidade Federal do Maranhão - UFMA e do Comando-Geral do

Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, a fim de que modifiquem a conta destinatária dos descontos de pensão alimentícia no

contracheque de Agostinho Lazaro Pimenta Filho, fazendo constar a conta bancária do próprio beneficiário, seu filho, João Victor Pereira Pimenta, qual seja:

Banco Bradesco – Agência 1180-0, Conta nº. 1001320-8, CPF nº. 075.275.693-10.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Após as formalidades de praxe, arquivem-se os autos.

São Luís, 30 de agosto de 2019.

ERNESTO GUIMARÃES ALVES

Juiz de Direito respondendo pela 5ª Vara de Família

PROCESSO Nº: 12334-54.2016.8.10.0001
AÇÃO: Cumprimento de Sentença
ADVOGADA: Anne Karine Souto, OAB/MA 11.811

DESPACHO

Em virtude do não cumprimento da Carta Precatória de fls. 167, pelos motivos exarados às fls. 191, intime-se a parte autora,
através de sua advogada, para, no prazo de 05 dias, apresentar planilha discriminada e atualizada do débito, a fim de que se
possa dar seguimento ao feito.
Após, expeça-se novo Mandado de Prisão, fazendo constar a qualificação do executado.
Cumpra-se.

São Luís, 29 de agosto de 2019.
ERNESTO GUIMARÃES ALVES
Juiz de Direito respondendo pela 5ª Vara de FamíliaB

PROCESSO Nº 50725-83.2013.8.10.0001
AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar
ADVOGADAS: Larissa Teresa Amorim Batista OAB - MA 9.985 e Vanessa Maia Sousa Castro OAB - MA 11.597
ADVOGADA: Elaine Cutrim Vieira OAB - MA 8.837

DESPACHO

Vieram os autos conclusos, em razão de pedido de desarquivamento formulado pela requerida,
Às fls. 183, a requerida manifestou-se alegando a quitação de financiamento e requerendo expedição de ofício ao Cartório de
Registro de Imóveis ou expedição de mandado de averbação, a fim de que o imóvel situado no Loteamento Residencial
Bouganville, cohama, nesta cidade, seja registrado em seu nome.
Ocorre que a ação que decidiu sobre a partilha do referido imóvel tramitou na 6ª Vara da Família, conforme informado pela própria
requerida, em audiência, cuja ata fora juntada às fls. 30.
Desta feita, o pedido de averbação deve ser feito diretamente àquele juízo.
Intime-se a parte requerida.
Arquivem-se os autos.

São Luís, 02 de setembro de 2019.
MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CARNEIRO
Juíza de Direito 5ª Vara de Família

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

5ª VARA DA FAMÍLIA

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

Fórum Desembargador Sarney Costa Av. Professor Carlos Cunha s/nº – Calhau CEP: 65076-820

PROCESSO Nº 0814579-97.2019.8.10.0001

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS

ADVOGADO: Juliana Silva Baldez OAB/MA 15.740
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DESPACHO – MANDADO DE INTIMAÇÃO

Compulsando os autos, após a apresentação de contestação e réplica, vê-se que a controvérsia incide sobre a exoneração ou não

da obrigação alimentar imposta ao autor.

Assim, designo o dia 17 de outubro de 2019, às 09h20min, para audiência de Instrução e Julgamento no local de costume.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência, acompanhadas de seus advogados, bem como de suas testemunhas, as quais

deverão apresentar-se independentemente de intimação por parte deste Juízo, conforme previsão do art. 455 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o competente rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, nos termos do art. 357, §4º do

CPC.

Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO DE INTIMAÇÃO, a ser cumprido por Oficial de Justiça.

São Luís, 30 de agosto de 2019.

ERNESTO GUIMARÃES ALVES

Juiz de Direito respondendo pela 5ª Vara de Família

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

5ª VARA DA FAMÍLIA

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

Fórum Desembargador Sarney Costa Av. Professor Carlos Cunha s/nº – Calhau CEP: 65076-820

PROCESSO Nº 0814579-97.2019.8.10.0001

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS

ADVOGADO: ROSILENE BELINDA RIBEIRO PEREIRA - OAB MA4191 

DESPACHO – MANDADO DE INTIMAÇÃO

Compulsando os autos, após a apresentação de contestação e réplica, vê-se que a controvérsia incide sobre a exoneração ou não

da obrigação alimentar imposta ao autor.

Assim, designo o dia 17 de outubro de 2019, às 09h20min, para audiência de Instrução e Julgamento no local de costume.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência, acompanhadas de seus advogados, bem como de suas testemunhas, as quais

deverão apresentar-se independentemente de intimação por parte deste Juízo, conforme previsão do art. 455 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o competente rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, nos termos do art. 357, §4º do

CPC.

Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO DE INTIMAÇÃO, a ser cumprido por Oficial de Justiça.

São Luís, 30 de agosto de 2019.

ERNESTO GUIMARÃES ALVES

Juiz de Direito respondendo pela 5ª Vara de Família

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
5ª VARA DA FAMÍLIA

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
Fórum Desembargador Sarney Costa Av. Professor Carlos Cunha s/nº – Calhau CEP: 65076-820

PROCESSO Nº 0844251-87.2018.8.10.0001

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
Advogado:  MARCIO ARAUJO DA SILVA - OAB MA6910

DESPACHO/MANDADO DE INTIMAÇÃO

Analisando os autos, após apresentação de contestação e reconvenção (ID 17402819), bem como réplica (ID20627322), verifico

que o único ponto controverso reside na majoração ou minoração do percentual fixado a título de alimentos em favor da menor, ora requerente.

Desta feita, designo o dia 15 de outubro de 2019, às 09h40min, para audiência de Instrução e Julgamento no local de costume,

ocasião em que deverão comparecer as partes, acompanhadas dos seus advogados, bem como de suas testemunhas, que deverão apresentar-se

independentemente de intimação por parte deste Juízo, conforme previsão do art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Ressalte-se, ainda, que o competente rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, nos termos do art. 357, §4º

do CPC.

Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO DE INTIMAÇÃO, a ser cumprido por Oficial de Justiça.

São Luís, 30 de agosto de 2019.
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ERNESTO GUIMARÃES ALVES

Juiz de Direito respondendo pela 5ª Vara de Família

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
5ª VARA DA FAMÍLIA

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
Fórum Desembargador Sarney Costa Av. Professor Carlos Cunha s/nº – Calhau CEP: 65076-820

PROCESSO Nº 0844251-87.2018.8.10.0001

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS

Advogados: Judson Eduardo Araújo De Oliveira OAB/MA 13.500 e Camila Andrade De Carvalho OAB/MA 14.747

DESPACHO/MANDADO DE INTIMAÇÃO

Analisando os autos, após apresentação de contestação e reconvenção (ID 17402819), bem como réplica (ID20627322), verifico

que o único ponto controverso reside na majoração ou minoração do percentual fixado a título de alimentos em favor da menor, ora requerente.

Desta feita, designo o dia 15 de outubro de 2019, às 09h40min, para audiência de Instrução e Julgamento no local de costume,

ocasião em que deverão comparecer as partes, acompanhadas dos seus advogados, bem como de suas testemunhas, que deverão apresentar-se

independentemente de intimação por parte deste Juízo, conforme previsão do art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Ressalte-se, ainda, que o competente rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, nos termos do art. 357, §4º

do CPC.

Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO DE INTIMAÇÃO, a ser cumprido por Oficial de Justiça.

São Luís, 30 de agosto de 2019.

ERNESTO GUIMARÃES ALVES

Juiz de Direito respondendo pela 5ª Vara de Família

PROCESSO: 55805-57.2015.8.10.0001
AÇÃO: Alimentos c/c Guarda Judicial e Divórcio
ADVOGADO: Fábio José Silva Mendes, OAB/MA 12.877

SENTENÇA

Analisando os autos, verifica-se que foi realizada diligência no endereço constante na inicial a fim de intimar a parte requerente
para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, contudo, não foi possível localizá-la, conforme certificado às fls. 86.
Pois bem.
Dispõe o parágrafo único do art. 274, CPC, que "presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço".
No caso dos autos, a parte autora possivelmente mudara de endereço sem comunicar previamente ao Juízo, impossibilitando a
sua intimação para dar andamento ao feito.
Resta evidente que é obrigação das partes manterem atualizados os seus endereços, caso contrário deverão arcar com as
consequências da falta de desvelo, que, em relação à exequente, implicará na extinção do feito.
Nesse contexto, cito o julgado abaixo:
AÇÃO DE USUCAPIÃO - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR -
MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Considera-se válida a intimação do
autor que muda de endereço sem comunicar ao juízo, impossibilitando sua intimação para promover o andamento do feito. (TJ-MG
- AC: 10625000104368001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 24/03/2014)
Desse modo, reputando-se válida a intimação da requerente, esta deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado.
Logo, por não promover os atos e diligências que lhe competia, caracterizado está o abandono da causa pela parte autora.
Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, e
determino o seu arquivamento, após as cautelas legais.
Sem custas.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 02 de setembro de 2019.

MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CARNEIRO
Juíza de Direito 5ª Vara de Família
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Sexta Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa

SECRETARIA JUDICIAL DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SÃO LUÍS/MA
PROCESSO: 08342839620198100001
PARTE AUTORA: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA
ADVOGADO: DR. MAYBLO THADEU R EVERTON, OAB/MA N° 10.597
PARTE REQUERIDA: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA
ADVOGADO: Raul Leonardo Galvão Santana, OAB/MA N° 15.156
DESPACHO: Dando cumprimento à presente carta precatória, designo audiência de oitiva de testemunha para o dia 23/09/2019 às
10:40, a se realizar na sala de audiências deste Juízo. Intimem-se as partes por meio de seus procuradores, estes na forma
eletrônica. Em caso de impossibilidade técnica, intimem-se por meio de publicação. Consigne-se que deverão apresentar os
questionamentos que pretendam realizar em banca ou por escrito, na impossibilidade seu comparecimento. Intime-se a
testemunha, Sr. Salomão de Barros Teixeira, por mandado, para que compareça ao ato, sob pena de ser processado pelo crime
de desobediência estabelecido pelo artigo 330 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo de demais medidas processuais. Cumpra-
se. São Luís/MA, data da assinatura eletrônica. ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA FILHO. Juiz de Direito Titular da 6ª Vara da Família.

PROCESSO Nº. 0800095-48.2017.8.10.0001
AÇÃO:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
PARTE(S) REQUERENTE(S): AUTOR: DENIELLY CORREA DE ARAUJO
ADVOGADO(A)(S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉU: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES COSTA
EDITAL DE CITAÇÃO: FAZ SABER a todos quanto o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica INTIMADO(A) a parte requerente, DENIELLY
CORREA DE ARAUJO, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir do vigésimo dia de publicação deste
edital no Diário de Justiça Eletrônico, dizer do seu interesse no prosseguimento do feito, cumprindo com os atos necessários ao prosseguimento da ação, sob
pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado uma vez
no Diário Oficial nesta Comarca, bem assim fixado cópia no lugar público de costume, nos termos do despacho prolatado nos autos da Ação em epígrafe. O que
se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. São Luis- MA, 22 de julho de 2019. Eu, Francisco Horlando Garces de Albuquerque, Servidor Judicial o fiz digitar e
conferi. ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA FILHO. Juiz de Direito Titular da 6ª Vara da Família

PROCESSO Nº.: 0821895-35.2017.8.10.0001
AÇÃO: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
PARTE REQUERENTE: ANA TEREZA DA COSTA SANTOS
ADVOGADOS: Advogado(s) do reclamante: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO OABMA 3983 E OUTROS (CEST)
PARTE(S) REQUERIDA): ERIANALDO FAUSTINO CRUZ

EDITAL DE CITAÇÃO:FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem que fica CITADO(A) a parte requerida, ERIANALDO FAUSTINO CRUZ, que
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento de todo teor da petição inicial que se encontra em cartório à sua disposição, e querendo, CONTESTAR no prazo de 15
(quinze) dias, que será contado a partir do vigésimo dia da publicação deste no Diário da Justiça, advertindo-o de que não sendo contestada a presente Ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)
requerido(a), como verdadeiros, os fatos alegados pelo(a) requerente, conforme o disposto no art. 344 do CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será publicado uma vez no Diário Oficial nesta Comarca, bem assim fixado cópia no lugar público de costume.O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. São Luis-MA, Segunda-feira,
26 de Agosto de 2019. Eu,Luiz Carlos de Assunção Lula, Secretário Judicial o fiz digitar e conferi. ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA FILHO. Juiz de Direito Titular da 6ª Vara da Família

PROCESSO Nº.: 0836315-45.2017.8.10.0001
AÇÃO: SEPARAÇÃO LITIGIOSA (141)
PARTE REQUERENTE: SEGREDO DE JUSTIÇA
ADVOGADOS: Advogado(s) do reclamante: SERGIO CAMPELO SAULNIER DE PIERRELEVEE OABMA 15756
PARTE(S) REQUERIDA): DJIANE COUTINHO BARROS

O Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA FILHO, Juiz de Direito Titular da 6ª Vara da Família da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão. EDITAL
DE CITAÇÃO: FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem que fica CITADO(A) a parte requerida, DJIANE COUTINHO BARROS, que encontra-
se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento de todo teor da petição inicial que se encontra em cartório à sua disposição, e querendo, CONTESTAR no prazo de 15(quinze)

dias, que será contado a partir do vigésimo dia da publicação deste no Diário da Justiça, advertindo-o de que não sendo contestada a presente Ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)

requerido(a), como verdadeiros, os fatos alegados pelo(a) requerente, conforme o disposto no art. 344 do CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente

que será publicado uma vez no Diário Oficial nesta Comarca, bem assim fixado cópia no lugar público de costume.O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. São Luis-MA, Segunda-

feira, 22 de Julho de 2019. Eu, Francisco Horlando Garces de Albuquerque, Servidor Judicial o fiz digitar e conferi.ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA FILHO. Juiz de Direito Titular da 6ª Vara da Família

PROCESSO Nº.: 0856330-98.2018.8.10.0001
AÇÃO: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
PARTE REQUERENTE: SEGREDO DE JUSTIÇA
ADVOGADOS: Advogado(s) do reclamante: RAFAEL PEREIRA GONSIOROSKI OAB/MA 17.180 E OUTROS - CEUMA
PARTE(S) REQUERIDA): THIAGO REIS MENDES

EDITAL DE CITAÇÃO: FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem que fica CITADO(A) a parte requerida, THIAGO REIS MENDES, que
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento de todo teor da petição inicial que se encontra em cartório à sua disposição, e querendo, CONTESTAR no prazo de 15
(quinze) dias, que será contado a partir do vigésimo dia da publicação deste no Diário da Justiça, advertindo-o de que não sendo contestada a presente Ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)
requerido(a), como verdadeiros, os fatos alegados pelo(a) requerente, conforme o disposto no art. 344 do CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será publicado uma vez no Diário Oficial nesta Comarca, bem assim fixado cópia no lugar público de costume. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. São Luis-MA,
Segunda-feira, 22 de Julho de 2019. Eu, Francisco Horlando Garces de Albuquerque, Servidor Judicial o fiz digitar e conferi. ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA FILHO.
Juiz de Direito Titular da 6ª Vara da Família

Sétima Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0835545-81.2019.8.10.0001
AÇÃO: [Fixação]
REQUERENTE: SEGREDO DE JUSTIÇA
Advogados do(a) AUTOR: LISIA MARIA PEREIRA GOMES MOTAO - MA3984, WELLIGTON FONTENELE CUNHA JUNIOR -
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MA10610, JORGE AUGUSTO LEMOS DE MORAES - MA9614, GLAUCIA FERNANDA OLIVEIRA MARTINS BATALHA -
MA10329, JOANA DAMASCENO PINTO LIMA - MA3815
REQUERIDO(A): SEGREDO DE JUSTIÇA
DECISÃO – MANDADOS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO: Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita. Observando que a
demanda possui condição de solução pela via da composição, sem recusa no pedido inicial da realização de audiência de
conciliação, nos termos do art. 334, 694 e 695 do CPC/2015, DESIGNO para o dia 25/11/2019, às 10:30 horas, a audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento (Audiência Una), com o comparecimento das partes e de seus advogados. Intime-se a
requerente, por meio de sua representante legal, e seu respectivo procurador, para comparecerem a referida audiência e
apresentarem suas testemunhas, independentemente de intimação. Cite-se e intime-se o requerido, POR CARTA PRECATÓRIA,
advertindo-se que, não havendo acordo em audiência, deverá apresentar sua defesa no respectivo ato de audiência, bem como
suas testemunhas, independentemente de intimação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela
autora, conforme o art. 344 do CPC/2015. Advirta-se, ainda, que o não comparecimento injustificado à audiência é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015). Fixo de logo os alimentos provisórios em favor da menor, E. K. O. S., a serem devidos
pelo requerido, SEGREDO DE JUSTIÇA, no valor equivalente à 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos
até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta bancária da representante legal da menor (agência 1307, op. 013,
conta 43328-8 - Caixa Econômica Federal). Todavia, caso o requerido possua algum vínculo empregatício, fixo os alimentos
provisórios que deverão ser descontados diretamente de sua folha de pagamento, em 15% (quinze por cento) dos rendimentos do
requerido, deduzidos os descontos compulsórios (Previdência e Imposto de Renda), verbas indenizatórias (auxílio alimentação,
saúde, vale transporte) e verbas rescisórias, incluindo-se 13º terceiro, férias e salário família, se houver, a ser depositado conta
bancária acima informada. Demonstrado o vínculo empregatício, expeça-se ofício ao órgão empregador do réu. Intimem-se.
Notifique-se o Ministério Público. São Luís (MA),Quinta-feira, 29 de Agosto de 2019 Jesus Guanaré de Sousa Borges Juiz de
Direito Titular da 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0841205-27.2017.8.10.0001
AÇÃO: [Exoneração]
REQUERENTE: SEGREDO DE JUSTIÇA
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO CESAR CORDEIRO PESTANA - MA4176
REQUERIDO(A): SEGREDO DE JUSTIÇA
Advogados do(a) RÉU: THIAGO MUNIZ COUTO - MA11320, ANDRE CAVALCANTE DE AZEVEDO RITTER MARTINS -
MA10393
Advogados do(a) RÉU: THIAGO MUNIZ COUTO - MA11320, ANDRE CAVALCANTE DE AZEVEDO RITTER MARTINS -
MA10393
DECISÃO: Vistos, etc. Trata-se de pedido juridicamente possível, achando-se presentes os pressupostos processuais.As partes
são legítimas e estão bem representadas. No que tange a preliminar de inépcia da inicial, indefiro-a, considerando que a peça de
ingresso atende ao comando do artigo 319 e seguintes do CPC. Não há nulidades para declarar. Compulsando os autos, observo
que as partes não chegaram a um consenso na audiência de conciliação. Assim, dando continuidade ao feito designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 7 de outubro de 2016 às 16:30h, para a colheita do depoimento das partes e oitiva de
testemunhas, que deverão ser apresentadas em banca independentemente de intimação. Nos termos do §4° do art. 357
CPC/2015, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, sendo, no máximo, o número
de 03 (três), caso não conste nos autos. Intimem-se e cumpra-se. São Luís (MA),Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019. JESUS
GUANARÉ DE SOUSA BORGES Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de Família

PROCESSO Nº 0834948-15.2019.8.10.0001
AÇÃO: [Reconhecimento / Dissolução]
REQUERENTE: SEGREDO DE JUSTIÇA
Advogado do(a) AUTOR: WALASON DUARTE MACEDO SANTOS - MA15673
REQUERIDO(A): SEGREDO DE JUSTIÇA
DESPACHO: MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Observando que a demanda possui condição de solução pela via da composição,
sem recusa no pedido inicial da realização de audiência de conciliação prévia, nos termos do art. 334, 694 e 695 do CPC/2015,
DESIGNO O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019 ÀS 09H00MIN PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, COM O
COMPARECIMENTO DAS PARTES E DE SEUS ADVOGADOS, QUE SERÁ REALIZADO NA SALA 02 DO CENTRO JUDICIÁRIO
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS FAMILIARES DO FÓRUM DES. SARNEY COSTA (4º ANDAR DO FORUM). Cite-se e intime-se a
requerida, ficando as partes advertidas que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015). Fica a requerido advertida que quando qualquer parte não comparecer ou,
comparecendo, não houver autocomposição na audiência designada, poderá, a partir dessa data, apresentar contestação, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, momento em que lhe será fornecida cópia da petição inicial. Fica advertida também
que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo
requerente (arts. 341 e 344 do CPC/2015). Também fica ciente o autor que após a juntada da contestação, terá o prazo de 15
(quinze) dias para réplica. Com a superação dos prazos retro, devem os autos ser conclusos para saneamento (art. 357,
CPC/2015) ou de julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, do CPC/2015. Publique-se. São Luis (MA),
Segunda-feira, 26 de Agosto de 2019. Jesus Guanaré de Sousa Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de Família
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PROCESSO Nº 0812635-60.2019.8.10.0001
AÇÃO: [Alimentos]
REQUERENTE: SEGREDO DE JUSTIÇA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANGELO RIOS CALMON - MA12638
REQUERIDO(A): SEGREDO DE JUSTIÇA
SENTENÇA: Trata-se o presente de pedido de execução de alimentos proposta SEGREDO DE JUSTIÇA, representante legal da
menor, A. L. de M. F. S. já devidamente qualificada nos autos. Em id. 20970552, despacho proferido por este juízo determinando
que a requerente emendasse a petição inicial no sentido de apresentar planilha de débito referente, exclusivamente, aos 03 (três)
meses anteriores ao ajuizamento da ação, bem como aqueles que se venceram desde o seu ajuizamento. Certidão em id.
22212364, certificando que a parte requerente não se manifestou sobre o referido despacho.Era o que cabia relatar. Fundamento e
decido: Ab initio, cabe destacar que distribuído os autos, este juízo exarou despacho ordinatório para o fim de determinação da
emenda do pedido inicial, a fim de que a parte autora apresentasse planilha de débito, informação esta essencial para o deslinde
da demanda. Advertida que sua inércia implicaria na extinção do processo, mesmo devidamente intimada por seu procurador,
permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para regularização do processo, o que, por seu turno, determinará o
indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Isto posto, nos termos do art. 485, I, c.c
321, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, determinando seu
arquivamento. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e arquive-
se, observadas as formalidades legais. Custas pela parte autora, que deverão ser recolhidas conforme o art. 98, §3º do CPC.São
Luís (MA),Quarta-feira, 28 de Agosto de 2019 Jesus Guanaré de Sousa Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de Família

Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
São Luís

PROCESSO Nº 0000180-84.2019.8.10.0005 (85892019)
AÇÃO: EXCEÇÕES | EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA
EXCEPIENTE: MARCO ANTONIO TERRA SHUTZ 
ADVOGADO: ADELMANO WELERSON DE SOUSA BENIGNO ( OAB 14682A-MA ); MISAEL MENDES DA ROCHA JUNIOR
(OAB MA 14929); DENIO DE AQUINO JUNIOR ( OAB 14124-MA ); MARCELO VERÍSSIMO DA SILVA ( OAB 8099-MA )
EXCEPTO: JUÍZO DA 1 VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
VÍTIMA: ALEXSANDRA FIGUEIREDO ALVARES
ADVOGADO: SÂMARA COSTA BRAÚNA (OAB MA 6.267); SELMHA CARLA CARVALHO E SILVA (OAB MA 6528)
DECISÃO: Em despacho datado em 08.07.2019, foi determinada, de ofício, a abertura da presente exceção de litispendência. Na
oportunidade, também foi fixada a intimação do Ministério Público, da defesa e da assistente da acusação, bem como fosse
oficiado à Vara de Auditoria Militar para que remetesse cópia dos autos 15553-41.2017.8.10.0001.Em sua manifestação (fls.
368/376), a defesa pleitou a suscitação de conflito positivo de competência, devendo os feitos envolvidos serem suspensos até
manifestação respectiva do Tribunal de Justiça.O Ministério Público, por sua vez, sustenta que o imbróglio jurídico não abarca
todas as tipificações imputadas ao acusado neste juízo e na Vara de Auditoria Militar. Na verdade, segundo o Parquet, o juízo da
Justiça Militar excluiu apenas o crime de lesão da competência castrense. Por sua vez, este juízo, em decisão data de 16 de julho
de 2019, firmou a competência para juízo de todos os crimes objeto da denúncia. Assim, permaneceria um conflito quanto a
apreciação jurídica pelos dois juízos quanto aos crimes do art. 306 do CTB e art. 15 da Lei nº 10.826/2007. Diante disso, o
Ministério Público requereu que fosse suscitado conflito positivo de competência perante o Tribunal de Justiça do Maranhão.Não
houve manifestação da assistente de acusação, apesar de devidamente intimada (fls. 533, dos autos principais).É O RELATÓRIO.
DECIDO.Em análise detida da cópia dos autos do processo nº 15553-41.2017.8.10.0001 da Vara de Auditoria Militar, compreendo
que, naquele juízo, a análise das imputações ao acusado tiveram dois momentos. Inicialmente, em decisão datada de 11.05.2018
(fls. 279, nesta exceção), em análise da exordial do Ministério Público atuante perante aquele juízo, houve o recebimento da
denúncia referente a supostas condutas do acusado que se subsumiriam aos artigos 158, §5º; 209; 223 e 301, todos do Código
Penal Militar, e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 15 da Lei nº 10.826/2007. Segundo a inicial recebida in totum,
tais imputações teriam ocorrido entre a madrugada e em vários instantes do dia 01.06.2017. Sendo inclusive, este o cenário
decisório que fundamentou a abertura da presente exceção de litispendência. Contudo, o acesso à cópia integral do processo nº
15553-41.2017.8.10.0001 permitiu observar uma diferenciação posterior que ocorrera. Em decisão datada em 30.04.2019 (fls.
318/319, nesta exceção), o juízo militar excluiu a análise da conduta que coaduna à lesão corporal, inicialmente tipificada no art.
209 do CPM, compreendendo que caberia a apuração ao presente juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e
Familiar contra a mulher. Portanto, permaneceriam sob a égide jurisdicional da justiça castrense as condutas que subsumiriam aos
crimes tipificados nos artigos 158, §5º, 223 e 301, todos do Código Penal Miliar, bem como o artigo 306 do CTB e art. 15 da Lei nº
10.826/2007.Destarte, compreende-se que a análise de o acusado responder a processos penais distintos relacionados às
mesmas imputações - que é o objeto da presente exceptio litispendentiae - se restringe às condutas que se subsumem aos artigos
306 do CTB e 15 da Lei nº 10.826/2007, já que os demais estariam claramente sob a exclusiva atuação da Justiça Militar. Em
cotejo das iniciais dos referidos processos, conforme o juízo cognitivo sumário cabível neste momento processual, nota-se que as
imputações relacionadas a estes dois crimes que se consubstanciam, a priori, nas mesmas condutas no dia 01.06.2017 atribuídas
ao réu. Cabe recordar que, na análise de possível bis in idem, através do instituto da litispendência, deve-se se ater à identidade
do fato e à identidade do sujeito passivo da pretensão punitiva, independentemente da tipificação jurídica das condutas. Entretanto,
no presente caso, não há somente identidade fática, mas também as próprias imputações, nas respectivas exordiais, remetem às
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mesmas condutas típicas, destacando a parcial coincidência da persecução penal.Portanto, conforme doutrina clássica de Helio
Tornaghi, "quando alguém propõe contra outrem, no mesmo juízo ou em juízo diverso, novamente, a mesma causa, pode o réu
arguir litispendência, isto é, pode alegar que aquela causa já pende de julgamento, não devendo ser objeto de dois processos"
(Tornaghi apud Tourinho Filho, Processo Penal, volume II, 2010, p. 692). Desta feita, resta configurada a existência da
litispendência parcial entre os referidos feitos.Por conseguinte, tendo em vista que o recebimento de denúncia neste juízo está
datado em 26 de setembro de 2017 (fl. 382, dos autos principais), em data bem anterior à decisão equivalente nos autos processo
nº 15553-41.2017.8.10.0001 da Vara de Auditoria Militar, datada em 11.05.2018 (fls. 279, nesta exceção), caberia àquele juízo se
abster da apreciação judicial dos fatos convergentes. Contudo, ambos os juízo já ratificaram a competência respectiva para
apreciação do feito, configurando-se o fenômeno processual do conflito positivo de jurisdição.Como já pontuado na decisão de fls.
501/503 dos autos principais, a alteração do Código Penal Militar, através da Lei nº 13.491/17, alterou a competência da Justiça
Militar. Contudo, persiste, no contexto doutrinário e jurisprudencial, um grave cenário de divergência quanto aos limites dessa
competência. Tal cizânia se intensifica quando há a convergência dos microssistemas do Código Penal Militar e a Lei nº
11.340/2006, isto é, quando há crimes conexos envolvendo tipificações da práxis castrense e a ocorrência de violência doméstica
e familiar contra a mulher. Tendo o cenário jurídico se dividido em Teoria do Crime Comum, Teoria do Crime Militar e a Teoria
Mista, como já fundamentado na referida decisão, este juízo se alinha à primeira teoria - que continua a exigir a afetação de bens
militares ou aderência à atividade militar para que se justifique a competência da Justiça Militar, conforme a respeitada doutrina de
Aury Lopes Junior, Rômulo Moreira, dentre outros.Além dos aspectos já destacados que fundamentam a prevenção desse juízo
bem como sua competência material, não há como negar que a interpretação da Lei nº 13.491/17 e do caso em questão deva ser
compreendida sob o peso normativo da Constituição Federal e do conteúdo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher. Tais referidas normas trazem o substrato principiológico e normativo que justificou a existência de um microssistema
normativo peculiar.A diferenciação realizada com a Lei Maria da Penha, ao criar um microssistema especial para combater a
violência familiar e doméstica contra a mulher, tem como desiderato principiológico a esfera de abuso delimitada pela violência de
gênero. Como bem asseverou o Ministro Celso de Mello, no julgamento da ADI nº 4424:(.) a edição desse importante diploma
legislativo deve ser compreendida no contexto da incisiva manifestação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que
destacou, no exame concreto do crime cometido contra a Senhora Maria da Penha Maia Fernandes, que esse caso deveria ser
analisado na perspectiva da discriminação de gênero por parte de órgãos do Estado brasileiro e em razão da impunidade dos
agressores nessa área tão sensível quão delicada dos direitos básicos da pessoa humana.Assim, a compreensão dos meandros
da violência de gênero e da manifestação do patriarcado não pode ser exercida de maneira unicamente cartesiana ou
semelhantemente a uma perscrutação matemática. Sob o risco de cometer hipótese de "injustiça hermenêutica" [GASPAR apud
BANDEIRA, Lourdes Maria; ALMEIDA, Tânia Mara Campos. Misoginia, violência contra as mulheres e direito [...], p. 88], não é
possível exercer a compreensão da aplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 (LMP, art. 5º) sem sobrelevar os fins sociais a que ela se
destina e as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar (LMP, art. 6º).De toda maneira, o
enfoque legislativo da Lei nº 11.340/2006 está direcionado às relações interpessoais marcadas pela dissimetria de poder baseada
em gênero. Assim, este Juízo Especializado, como órgão que abrange a aplicação da Lei nº 11.340/2006 se mostra como locus
legítimo para tratamento do presente caso, respeitando, assim, o 'direito fundamental à competência adequada´ (BRAGA, Paula
Sarno. Competência adequada. Revista de Processo. Vol. 219/2013, Mai / 2013, p. 10).A reflexão de Nelson Oscar de Souza (A
inconstitucionalidade. Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional. vol. 5, p. 433 - 462, mai. 2011) se mostra pertinente, ao caso
em comento, ao asseverar que "ao Juiz cabe aplicar a lei. Pergunta-se: mas que lei? Ora, a lei formal e substancialmente
constitucional. Aquela que se elaborou dentro das normas estabelecidas pela própria Constituição". Logo, o conteúdo normativo da
Lei nº 13.491/17, que ampliou a competência da justiça castrense, deve, em exercício da interpretação conforme a Constituição,
ser aplicado respeitando o âmbito de proteção constitucional especial dado ao combate à violência contra mulher.Portanto, diante
do conteúdo da norma do art. 226, §8º, da CF, dos tratados internacionais referidos, do próprio conteúdo da Lei nº 11.340/2006, as
imputações ao acusado, especificamente envolvendo supostas práticas quanto aos artigos 306 do CTB e 15 da Lei nº
10.826/2007, no presente caso, também estão contextualizadas na dinâmica dos fatos de um episódio de violência de gênero
contra a mulher, tendo a vítima como sujeito passivo secundário e configurando conexão teleológica e probatória com as
imputações dos crimes de lesão corporal e ameaça, sobre os quais não permeia dúvida alguma sobre a competência adequada.
Desta feita, delimitado tal cenário jurídico, em conformidade com a Lei Complementar nº 192/2017, que alterou o Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão, no artigo 9º, LVIII, resta clarividente a competência deste juízo.Ante o
exposto, em consonância com a manifestação do Ministério Público e da defesa, suscito CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO,
com base nos artigos 114, 115 e 116, §1º, do Código de Processo Penal, a fim de seja pacificado, pelo Egrégio Tribunal de Justiça,
este imbróglio processual para a continuidade legítima e oportuna do presente feito. Intimem-se.Cumpra-se. Remetam-se os autos
ao Egrégio Tribunal de Justiça.
São Luís (MA), 28 de agosto de 2019.
ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Processo n. 1226-21.2013.8.10.0005 - 226882013
Parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Parte ré: Wanderson Cesar Santos Vieira
ADVOGADO: JOSÉ ALEMÃO F. MOREIRA JUNIOR (OAB/MA 10.870)
DESPACHO
No caso em tela, não vislumbro a presença de qualquer uma das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP, capaz de ensejar a
absolvição sumária do réu.
Embora a defesa alegue prescrição da pretensão punitiva; esta não restou configurada, uma vez que embora os fatos tenham
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ocorrido em 29 de março de 2009, a denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2016, interrompendo o curso do prazo
prescricional. Dessa forma, ratifico o recebimento da denúncia.
Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 24/09/2019, às 10:30hs.
Intimem-se.Notifique-se o Ministério Público.
São Luís/MA, 07 de junho de 2019.
Rosária de Fátima Almeida Duarte
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Processo n. 3527-74.2018.8.10.0001 - 38342018
Parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Parte ré: Jocenilson Rocha da Silva
ADVOGADO: VICTOR TREVIZANO (OAB/MG 143388)
DESPACHO
No caso em tela, não vislumbro a presença de qualquer uma das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP, capaz de ensejar a
absolvição sumária do réu.
Dessa forma, ratifico o recebimento da denúncia.
Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 24/09/2019, às 09:45hs.
Intimem-se.
Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.
São Luís/MA, 07 de junho de 2019.
Rosária de Fátima Almeida Duarte
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Processo .n.º 386-74.2014.8.10.0005 - 84082014
Acusado: Valdeci da Silva
Vítima: Silvana da Silva Almeida
Advogado: RAIMUNDO NONATO GUALBERTO (OAB/MA 5889)
DESPACHO
01. O Ministério Público informou às fls. retro o atual endereço da vítima. Assim sendo, REDESIGNO data para Audiência de
Instrução e Julgamento: 24/09/2019 às 09hs.
02. INTIMEM-SE.
03. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.
São Luís, MA 07 de junho de 2019.
Rosária de Fátima Almeida Duarte
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS
1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
Processo n. 55329-19.2015.8.10.0001 - 593332015
Parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Parte ré: Jesse Barros de Sousa
ADVOGADO: WAGNER VELOSO MARTINS (OAB/BA 37.160/ OAB/MA 19.616-A)
DESPACHO
Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentação da resposta à acusação, considerando que o denunciado,
devidamente citado, não havia apresentado a defesa no prazo legal (fls. 40/43).
Às fls. 45 a denúncia fora ratificada, designando-se data para realização da audiência de instrução e julgamento.
Contudo, consoante certidão de fls. retro, fora constado que o Advogado constituído pelo acusado apresentou a peça defensiva em
07/02/2019, tendo a mesma sido juntada tardiamente aos autos.
Desse modo, em atenção ao princípio da livre escolha do defensor, passo agora à análise da resposta à acusação apresentada
pelo denunciado.
Considerando não vislumbrar a presença de qualquer uma das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP, capaz de ensejar a
absolvição sumária do réu, ratifico o recebimento da denúncia.
MANTENHO a audiência de instrução e julgamento para o dia 30/09/2019, às 09h00min.
Intimem-se a vítima, o acusado, as testemunhas arroladas pela acusação e as da defesa, bem como o Advogado constituído nos
autos, via diário.
Notifique-se o Ministério Público.
São Luís/MA, 16 de julho de 2019.
Rosária de Fátima Almeida Duarte
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Juíza de Direito Titular da 1ª Vara de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AÇÃO PENAL Nº 2215-56.2015.8.10.0005 (593492015)
ACUSADO: FABIO SANTOS PINTO
VÍTIMA: LUZIENE MAIA ARAUJO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE, NA FORMA DA
LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.
FINALIDADE: CITAR por EDITAL o acusado FABIO SANTOS PINTO, brasileiro, natural de São João Batista/MA, nascido aos
13/08/1981, filho de Raimunda Amélia Santos Pinto, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder por escrito à
acusação nos Autos da Ação Penal supracitada, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 396 e 396-A e parágrafos do CPP,
com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.719/2008. Caso não apresente resposta em prazo legal ou deixe de constituir
Defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para oferecê-la, no prazo legal.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, no Fórum Des. Sarney Costa, localizada na Av.
Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar, Calhau, nesta cidade. Telefone: 3194-5695.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, digitei.
ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AÇÃO PENAL Nº 2961-62.2017.8.10.0001 (40402017)
ACUSADO: ANTONIO JOSÉ PEREIRA SANTOS
VÍTIMA: IZAUDITE FLORENCIA DE OLIVEIRA
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE, NA FORMA DA
LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.
FINALIDADE: CITAR por EDITAL o acusado ANTONIO JOSÉ PEREIRA SANTOS, brasileiro, natural de Rosário/MA, filho de
Francisco Protázio Santos e Maria José Costa Pereira, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder por escrito à
acusação nos Autos da Ação Penal supracitada, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 396 e 396-A e parágrafos do CPP,
com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.719/2008. Caso não apresente resposta em prazo legal ou deixe de constituir
Defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para oferecê-la, no prazo legal.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, no Fórum Des. Sarney Costa, localizada na Av.
Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar, Calhau, nesta cidade. Telefone: 3194-5695.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, digitei.
ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AÇÃO PENAL: 100-62.2015.8.10.0005
ACUSADO: EDGARD COSTA FERREIRA NETO
VÍTIMA: ESTER DO NASCIMENTO BARROS
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA
DUARTE, NA FORMA DA LEI ETC.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Sr. EDGARD COSTA FERREIRA NETO, brasileiro, natural de São Luís/MA, nascido aos
25/03/1980, filho de Luís Fernando Santos Costa Ferreira e Raimunda Nonata dos Santos, atualmente em local incerto e não
sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida nos autos do Processo supracitado, a seguir transcrita: "Diante do
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na denúncia para o fim de CONDENAR o réu EDGARD COSTA FERREIRA
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NETO como incurso nas penas do art. 129, §9º, do Código Penal.Observando a individualização da pena estabelecida no art. 5º,
XLVI, da Constituição Federal, bem como o critério trifásico vislumbrado no art. 68 do Código Penal Pátrio, passo a indicar a pena
do sentenciado consoante o estabelecido na dicção do art. 59 do mencionado diploma legal. A culpabilidade, concebida como a
reprovabilidade da conduta do agente, não destoa daquelas observadas nos padrões observados em crimes desta espécie, razão
pela qual não considero desfavorável ao agente.Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do
condenado, desta feita, inexistindo nos autos informações de que o acusado já fora condenado criminalmente, com sentença
judicial transitada em julgado, não há que se falar em maus antecedentes a serem considerados em desfavor do acusado.A
personalidade refere-se ao caráter do condenado como pessoa humana, demonstrando a sua índole e seu temperamento, mas
não há nos autos dados que possam ser valorados, bem como considerados em seu desfavor.A conduta social diz respeito ao
comportamento que o agente desempenha no meio social, a qual se mostra neutra, pois inexistem informações sobre sua conduta
social no caderno processual.Quanto aos motivos do crime, estes não ficaram delineados, não permitindo juízo positivo de
desvalor.As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, que se constituem como elementos do próprio tipo penal,
razão pela qual deixo de valorar neste momento, evitando o bis in idem.As consequências são próprias do tipo, o que já consiste
no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de incorrer em bis in idem.O comportamento da vítima em nada
contribuiu para o cometimento do crime.Considerando que não houve circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base
em 03 (três) meses de detenção.Das circunstâncias atenuantes e agravantes:Inexistem circunstâncias atenuantes.Quanto à
circunstância agravante, importa frisar, neste momento, que depõe em desfavor do denunciado uma agravante, a saber, por ter
cometido o delito com violência contra a mulher, mas deixo de agravar a pena, uma vez que há bis in idem na adoção do rito da Lei
Maria da Penha e na aplicação concomitante da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal.Das causas de diminuição e
aumento de penas:Inexistindo causas especiais de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena em definitivo em 03 (três) meses
de detenção, a ser cumprida em regime aberto.Deixo de fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo crime
ora analisado, eis que não consta nos autos elementos que comprovem o valor do prejuízo experimento pela vítima.Incabível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, Código Penal), pelo crime ter sido cometido com
violência, bem como incabível o benefício da suspensão condicional da pena.Concedo ao réu o benefício de recorrer em liberdade,
em caso de eventual recurso, se por outro motivo não estiver preso, por entender que não persistem os pressupostos ensejadores
da decretação da prisão preventiva, bem como a quantidade de pena aplicada.Após o trânsito em julgado da sentença, adote a
Secretaria Judicial as seguintes providências:Oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), comunicando a condenação, para os fins
de suspensão dos direitos políticos;Lançar o nome do réu no rol dos culpados;Formar os autos de execução penal e encaminhar
ao juízo próprio;Realizar as anotações necessárias na distribuição.Custas na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se,
inclusive a vítima.Após, de corrido o prazo recursal e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.São
Luís/MA, 05 de março de 2018.CLÉSIO COELHO CUNHA,Juiz de Direito Auxiliar Designado para funcionar junto à 1ª Vara Esp.
Violência Doméstica e Fam. Contra Mulher do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís".
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.
ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AÇÃO PENAL: 100-62.2015.8.10.0005 (17542015)
ACUSADO: EDGARD COSTA FERREIRA NETO
VÍTIMA: ESTER DO NASCIMENTO BARROS
A EXCELENTÍSSIMA SRA. JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, DRA. ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA, NA
FORMA DA LEI ETC.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO de ESTER DO NASCIMENTO BARROS, brasileira, nascida aos 06/02/1995, filha de José Ribamar
Barros e Luiza do Nascimento Barros, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença
proferida nos autos do Processo supracitado, a seguir transcrita: "Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante
na denúncia para o fim de CONDENAR o réu EDGARD COSTA FERREIRA NETO como incurso nas penas do art. 129, §9º, do
Código Penal.Observando a individualização da pena estabelecida no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, bem como o critério
trifásico vislumbrado no art. 68 do Código Penal Pátrio, passo a indicar a pena do sentenciado consoante o estabelecido na dicção
do art. 59 do mencionado diploma legal. A culpabilidade, concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, não destoa
daquelas observadas nos padrões observados em crimes desta espécie, razão pela qual não considero desfavorável ao agente.Os
antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do condenado, desta feita, inexistindo nos autos informações de
que o acusado já fora condenado criminalmente, com sentença judicial transitada em julgado, não há que se falar em maus
antecedentes a serem considerados em desfavor do acusado.A personalidade refere-se ao caráter do condenado como pessoa
humana, demonstrando a sua índole e seu temperamento, mas não há nos autos dados que possam ser valorados, bem como
considerados em seu desfavor.A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, a qual
se mostra neutra, pois inexistem informações sobre sua conduta social no caderno processual.Quanto aos motivos do crime, estes
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não ficaram delineados, não permitindo juízo positivo de desvalor.As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos,
que se constituem como elementos do próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar neste momento, evitando o bis in
idem.As consequências são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de
incorrer em bis in idem.O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.Considerando que não houve
circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.Das circunstâncias atenuantes e
agravantes:Inexistem circunstâncias atenuantes.Quanto à circunstância agravante, importa frisar, neste momento, que depõe em
desfavor do denunciado uma agravante, a saber, por ter cometido o delito com violência contra a mulher, mas deixo de agravar a
pena, uma vez que há bis in idem na adoção do rito da Lei Maria da Penha e na aplicação concomitante da agravante do art. 61,
inc. II, alínea f, do Código Penal.Das causas de diminuição e aumento de penas:Inexistindo causas especiais de diminuição ou
aumento de pena, fixo a pena em definitivo em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.Deixo de fixar um
valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo crime ora analisado, eis que não consta nos autos elementos que
comprovem o valor do prejuízo experimento pela vítima.Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos (art. 44, Código Penal), pelo crime ter sido cometido com violência, bem como incabível o benefício da suspensão
condicional da pena.Concedo ao réu o benefício de recorrer em liberdade, em caso de eventual recurso, se por outro motivo não
estiver preso, por entender que não persistem os pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, bem como a
quantidade de pena aplicada.Após o trânsito em julgado da sentença, adote a Secretaria Judicial as seguintes providências:Oficiar
ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), comunicando a condenação, para os fins de suspensão dos direitos políticos;Lançar o nome
do réu no rol dos culpados;Formar os autos de execução penal e encaminhar ao juízo próprio;Realizar as anotações necessárias
na distribuição.Custas na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a vítima.Após, de corrido o prazo recursal e
certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.São Luís/MA, 05 de março de 2018.CLÉSIO COELHO
CUNHA,Juiz de Direito Auxiliar Designado para funcionar junto à 1ª Vara Esp. Violência Doméstica e Fam. Contra Mulher do
Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís".E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não
possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na
sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar, Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.Dado
e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA
DUARTE,Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher ".
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.
ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

AÇÃO PENAL: 1276-47.2013.8.10.0005 (228322013)
ACUSADO: JUCELMO COSTA SOUSA
VÍTIMA: RAIMUNDA FERREIRA

A EXCELENTÍSSIMA SRA. JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, DRA. ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA, NA
FORMA DA LEI ETC.

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de JUCELMO COSTA PEREIRA, brasileiro, nascido aos 03/04/1980, filho de Joaquim Costa Ferreira e
Valderina Costa Ferreira, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida nos
autos do Processo supracitado, a seguir transcrita: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na denúncia
para o fim de CONDENAR o réu JUCELMO COSTA SOUSA como incurso nas penas do art. 129, §9º, do Código Penal c/c, art. 5º,
inciso III c/c art. 7º, inciso I da Lei n.º 11.340/06, nos seguintes termos. Observando a individualização da pena estabelecida no art.
5º, XLVI, da Constituição Federal, bem como o critério trifásico vislumbrado no art. 68 do Código Penal Pátrio, passo a indicar a
pena do sentenciado consoante o estabelecido na dicção do art. 59 do mencionado diploma legal. A culpabilidade, concebida
como a reprovabilidade da conduta do agente, não destoa daquelas observadas nos padrões observados em crimes desta
espécie, razão pela qual não considero desfavorável ao agente.Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à
vida do condenado, desta feita, inexistindo nos autos informações de que o acusado já fora condenado criminalmente, com
sentença judicial transitada em julgado, não há que se falar em maus antecedentes a serem considerados em desfavor do
acusado. A personalidade refere-se ao caráter do condenado como pessoa humana, demonstrando a sua índole e seu
temperamento, mas não há nos autos dados que possam ser valorados, bem como considerados em seu desfavor. A conduta
social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, a qual se mostra neutra, pois inexistem
informações sobre sua conduta social no caderno processual. Quanto aos motivos do crime, estes não ficaram delineados, não
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permitindo juízo positivo de desvalor. As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, que se constituem como
elementos do próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar neste momento, evitando o bis in idem. As consequências são
próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de incorrer em bis in idem. O
comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime. Considerando que não houve circunstância judicial
desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção. Das circunstâncias atenuantes e agravantes: Inexistem
circunstâncias atenuantes. Quanto à circunstância agravante, importa frisar, neste momento, que depõe em desfavor do
denunciado uma agravante, a saber, por ter cometido o delito com violência contra a mulher, mas deixo de agravar a pena, uma
vez que há bis in idem na adoção do rito da Lei Maria da Penha e na aplicação concomitante da agravante do art. 61, inc. II, alínea
f, do Código Penal. Das causas de diminuição e aumento de penas: Inexistindo causas especiais de diminuição ou aumento de
pena, fixo a pena em definitivo em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Deixo de fixar um valor mínimo
para a reparação dos danos causados pelo crime ora analisado, eis que não consta nos autos elementos que comprovem o valor
do prejuízo experimento pela vítima. Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, Código
Penal), pelo crime ter sido cometido com violência, bem como incabível o benefício da suspensão condicional da pena. Concedo
ao réu o benefício de recorrer em liberdade, em caso de eventual recurso, se por outro motivo não estiver preso, por entender que
não persistem os pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, bem como a quantidade de pena aplicada.Após o
trânsito em julgado da sentença, adote a Secretaria Judicial as seguintes providências: Oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
comunicando a condenação, para os fins de suspensão dos direitos políticos; Lançar o nome do réu no rol dos culpados;Formar os
autos de execução penal e encaminhar ao juízo próprio; Realizar as anotações necessárias na distribuição. Custas na forma da lei.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a vítima. Após, de corrido o prazo recursal e certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se com baixa na distribuição. São Luís/MA, 13 de Março de 2019. CLÉSIO COELHO CUNHA Juiz de Direito Auxiliar
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 23 de agosto de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.

ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AÇÃO PENAL: 1354-07.2014.8.10.0005 (295722014)
ACUSADO: JOÃO FAGUNDES MOTA NETO
VÍTIMA: LUCIANA DE JESUS SILVA
A EXCELENTÍSSIMA SRA. JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, DRA. ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA, NA
FORMA DA LEI ETC.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO de LUCIANA DE JESUS SILVA, brasileira, nascida aos 04/04/1981, atualmente em local incerto e não
sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida nos autos do Processo supracitado, a seguir transcrita: "Diante do
exposto, julgo procedente a denúncia para condenar João Fagundes Mota Neto, pela prática do(s) crime(s) previsto(s) art. 129,
§9º, do Código Penal c/c o art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.Com arrimo nas diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a
dosar a pena.- A culpabilidade, ou seja, a análise da consciência do agente quanto à gravidade de sua atuação, o maior ou menor
indicie de reprovabilidade de sua conduta; é desfavorável ao agente, pois este agiu de forma consciente da responsabilidade da
própria conduta. - As consequências do crime foram de ordem físicas, demonstradas no laudo de exame de corpo de delito.-
motivo do crime, ou seja, os fatores que animaram o acusado a praticar o delito, estão relacionados a violência de gênero;-
inexistem mácula revestindo os antecedentes criminais, da feita em que não há registro de sentença penal condenatória com
trânsito em julgado;- não foram trazidos aos autos elementos para valorar a personalidade e a conduta social do acusado; e- não
se pode afirmar que o comportamento da vítima incentivou a ação do réu.À vista de tais considerações, fixo a pena-base em 04
(quatro) meses de detenção.Na segunda fase de aplicação da pena, constatei a presença da atenuante de confissão prevista no
art. 65, inciso III, alínea "d" do CPB, pelo que diminuo em 01 (um) mês a pena. Não há agravantes. Assim, a pena alcança o
patamar provisório de 03 (três) meses.Na terceira fase de aplicação da pena não há causas de aumento ou diminuição de pena,
pois não restou comprovado nos autos a causa de diminuição alegada pela defesa. Assim, a pena alcança seu patamar definitivo
em 03 (três) meses de detenção. Considerando a pena privativa de liberdade, pelos termos do art. 33, §2°, alínea "c", fixo o regime
aberto para o cumprimento da pena, ou seja, a ser cumprido em casa de albergado ou estabelecimento adequado.Por fim, é
cabível na espécie a suspensão condicional da pena, já que atendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Dessa forma,
concedo sursis ao acusado, pelo prazo de 02 anos, ficando sujeito às condições impostas pelo §2º do artigo 78 do Código Penal,
devendo comparecer pessoal e obrigatoriamente ao juízo competente da execução penal mensalmente para informar e justificar
suas atividades, além de ficar proibido de: freqüentar bares, boates, prostíbulos e similares; e ausentar-se da comarca sem
autorização judicial.Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.Isento o acusado do pagamento das custas
processuais, em face da hipossuficiência financeira.Após o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do(s) acusado(s)
no rol dos culpados; inclua-se o réu no grupo reflexivo de reeducação e ressocialização do agressor, para cumprimento de 10
sessões, nos termos do art.45 da Lei n. 11.340/06; expeçam-se mandado de condução e guia definitiva de recolhimento; instaure-
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se processo de execução penal, via sistema VEP/CNJ; e tomem-se as providências necessárias, junto ao Tribunal Regional
Eleitoral deste Estado, para efetivação da suspensão dos direitos políticos do(s) acusado(s). Deixo de fixar o valor mínimo para
reparação dos danos, conforme determina o art. 387, IV do CPP, por não ter sido comprovado nos autos o efetivo dabo
patrimonial.P. R. I São Luís (MA), 25 de abril de 2017.CARLOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA DE PAULA,Juiz de Direito
Auxiliar de Entrância Final".
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.
ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AÇÃO PENAL: 1354-07.2014.8.10.0005
ACUSADO: JOÃO FAGUNDES MOTA NETO
VÍTIMA: LUCIANA DE JESUS SILVA
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA
DUARTE, NA FORMA DA LEI ETC.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Sr. JOÃO FAGUNDES MOTA NETO, brasileiro, natural de São Luís/MA, nascido aos 01/07/1981,
filho de Rosemberg Martins Mota e Ilma Paixão Mendes, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro
teor da sentença proferida nos autos do Processo supracitado, a seguir transcrita: "Diante do exposto, julgo procedente a denúncia
para condenar João Fagundes Mota Neto, pela prática do(s) crime(s) previsto(s) art. 129, §9º, do Código Penal c/c o art. 5º, III, da
Lei n. 11.340/2006.Com arrimo nas diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena.- A culpabilidade, ou seja, a
análise da consciência do agente quanto à gravidade de sua atuação, o maior ou menor indicie de reprovabilidade de sua conduta;
é desfavorável ao agente, pois este agiu de forma consciente da responsabilidade da própria conduta. - As consequências do
crime foram de ordem físicas, demonstradas no laudo de exame de corpo de delito.- motivo do crime, ou seja, os fatores que
animaram o acusado a praticar o delito, estão relacionados a violência de gênero;- inexistem mácula revestindo os antecedentes
criminais, da feita em que não há registro de sentença penal condenatória com trânsito em julgado;- não foram trazidos aos autos
elementos para valorar a personalidade e a conduta social do acusado; e- não se pode afirmar que o comportamento da vítima
incentivou a ação do réu.À vista de tais considerações, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.Na segunda fase de
aplicação da pena, constatei a presença da atenuante de confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea "d" do CPB, pelo que
diminuo em 01 (um) mês a pena. Não há agravantes. Assim, a pena alcança o patamar provisório de 03 (três) meses.Na terceira
fase de aplicação da pena não há causas de aumento ou diminuição de pena, pois não restou comprovado nos autos a causa de
diminuição alegada pela defesa. Assim, a pena alcança seu patamar definitivo em 03 (três) meses de detenção. Considerando a
pena privativa de liberdade, pelos termos do art. 33, §2°, alínea "c", fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, ou seja, a
ser cumprido em casa de albergado ou estabelecimento adequado.Por fim, é cabível na espécie a suspensão condicional da pena,
já que atendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Dessa forma, concedo sursis ao acusado, pelo prazo de 02 anos,
ficando sujeito às condições impostas pelo §2º do artigo 78 do Código Penal, devendo comparecer pessoal e obrigatoriamente ao
juízo competente da execução penal mensalmente para informar e justificar suas atividades, além de ficar proibido de: freqüentar
bares, boates, prostíbulos e similares; e ausentar-se da comarca sem autorização judicial.Concedo ao acusado o direito de
recorrer em liberdade.Isento o acusado do pagamento das custas processuais, em face da hipossuficiência financeira.Após o
trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do(s) acusado(s) no rol dos culpados; inclua-se o réu no grupo reflexivo de
reeducação e ressocialização do agressor, para cumprimento de 10 sessões, nos termos do art.45 da Lei n. 11.340/06; expeçam-
se mandado de condução e guia definitiva de recolhimento; instaure-se processo de execução penal, via sistema VEP/CNJ; e
tomem-se as providências necessárias, junto ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para efetivação da suspensão dos
direitos políticos do(s) acusado(s). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, conforme determina o art. 387, IV do
CPP, por não ter sido comprovado nos autos o efetivo dabo patrimonial.P. R. I São Luís (MA), 25 de abril de 2017.CARLOS
ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA DE PAULA,Juiz de Direito Auxiliar de Entrância Final".
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.
ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
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AÇÃO PENAL: 1869-71.2016.8.10.0005 (200922016)
ACUSADO: JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES FROES
VÍTIMA: PATRICIA DA SILVA FERREIRA

A EXCELENTÍSSIMA SRA. JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, DRA. ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA, NA
FORMA DA LEI ETC.

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de PATRICIA DA SILVA FERREIRA, brasileira, nascida aos 18/02/1979, filha de Adivaldo Rocha
Ferreira e Maria Luiz da Silva Ferreira, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença
proferida nos autos do Processo supracitado, a seguir transcrita: "Patrícia da Silva Ferreira ofereceu queixa-crime a este juízo em
desfavor de Jose de Ribamar Rodrigues Froes, todos devidamente qualificados nos autos, pela prática dos crimes capitulados no
art. 140, do Código Penal. A queixa-crime, acostada às fls. 02/07, deixou de ter seguimento em razão da querelante ter mudado
seu endereço, não tendo sido localizada sequer através da Defensoria Pública, de modo que não há como realizar a audiência de
que trata o art. 520 do CPP. Eis o breve relatório. Após fundamentar, decido. Dentre os princípios da Ação Penal Privada exsurge
a disponibilidade, que se materializa dentre outros institutos jurídicos, pela perempção. A perempção é conseqüência do
desinteresse da ofendida na condução da ação penal, deixando de fazer os atos necessários para o regular processamento do
feito. As hipóteses de perempção estão previstas no art. 60 do CPP, tendo seu reconhecimento, por consequência, a decretação
da extinção da punibilidade nos termos do art. 107, IV do CP. Logo, a desídia da querelante em não promover a atualização de seu
endereço ou forma de ser localizada, impossibilitando suas intimações, faz com que incida as conseqüências do art. 60, I, do CPP.
Sobre o tema, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão: QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. INTIMAÇÃO
PESSOAL. INÉRCIA DO QUERELANTE. PEREMPÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO QUERELADO. 1. Injúria (CP, artigo
140). Crime da ação penal privada. 2. Justifica-se o reconhecimento da perempção - que constitui causa extintiva da punibilidade
peculiar às ações penais privadas - quando o querelante, intimado pessoalmente, deixa de adotar as providências necessárias à
regular movimentação do processo, gerando, com esse comportamento negativo, o abandono da causa penal por período superior
a trinta dias. 3. perempção reconhecida. Extinção da punibilidade do querelado decretada. (Processo 225712008. Acórdão
0866122009. Relator LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA. Data 17/11/2009. Órgão CAXIAS) Desta feita, com supedâneo no
artigo 107, IV do Código Penal c/c o art. 60, I do CPP, JULGO EXTINTA a punibilidade dos querelados Jose de Ribamar Rodrigues
Froes em razão da ocorrência da perempção da ação penal. Após o trânsito em julgando, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Luís (MA), 7 de janeiro de 2019. Rosária de Fátima Almeida Duarte Juíza de Direito
Titular da 1ª Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher".

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 23 de agosto de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.

ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

AÇÃO PENAL: 2212-38.2014.8.10.0005 (562722014)
ACUSADO: ROANDERSON HENRIQUE DE ABREU NASCIMENTO
VÍTIMA: MARISTELIA SOUZA CARNEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SRA. JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, DRA. ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA, NA
FORMA DA LEI ETC.

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de MARISTELIA SOUZA CARNEIRO, brasileira, nascida aos 25/03/1992, filha de Saturino do
Nascimento Carneiro e Alzenira Rabelo Souza, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da
sentença proferida nos autos do Processo supracitado, a seguir transcrita: EX POSITIS e pelo que mais dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia intentada, para condenar o réu ROANDERSON HENRIQUE DE ABREU
NASCIMENTO, nas penas do art. 129, §9º do CPB c/c art. 5°, III Lei n.° 11.340/2006 pela agressão praticada contra a vítima; e,

Página 450 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



com espeque no art. 109, VI do CPB, reconheço a prescrição punitiva do Estado do Maranhão e assim sendo, declaro, com
amparo no inciso IV do art. 107 do CPB, a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em relação ao crime de ameaça (art. 147, do CP). Com
arrimo nas diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena quanto ao crime de lesão corporal:- culpabilidade,
circunstâncias, consequências e motivo do crime normais à espécie, nada tendo a se valorar; - inexistem mácula revestindo os
antecedentes criminais, da feita em que não há registro de sentença penal condenatória com trânsito em julgado; - foram trazidos
aos autos, durante a instrução criminal, elementos relevantes para valorar a personalidade e a conduta social do acusado; isto é,
há menção a histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima, com a indicação de outros episódios de violência física.
Ademais, as informantes destacaram outros episódios de violência inclusive contra parentes da vítima. - o comportamento da
vítima não incentivou a ação do réu. Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação do crime, nesta primeira fase
de fixação da pena, com base nas circunstâncias do art. 59 do CPB, fixo a pena-base entre o mínimo e o máximo do tipo do art.
129, §9° do CPB, ou seja, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, como forma de reprovação social à altura que o crime e
o autor do fato merece. Na segunda fase de aplicação da pena, enfatizo que, conforme enunciado da Súmula 545 do STJ, resta
presente a circunstância atenuante da confissão do acusado, prevista no art. 65, III, d, do CP, motivo pelo qual diminuo a pena em
1/6, isto é, 76 dias, restando 01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias, pena essa que torno definitiva, em virtude da ausência de
circunstâncias capazes de modificá-la.
Com fundamento no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, determino que o acusado cumpra a sua pena privativa de liberdade em
regime aberto, na Casa do Albergado, localizada nesta cidade. Por fim, diante da inaplicabilidade do artigo 44 do CP, conforme
enunciado da Súmula 588 do STJ, e por verificar que o acusado não satisfaz os requisitos do artigo 77 do Código Penal, não
concedo ao mesmo o benefício da suspensão condicional da pena. O conjunto probatório delineia um histórico de violência
doméstica protagonizado por ele contra a vítima. Portanto, nota-se que o referido ciclo de violência relatado pela vítima, a
personalidade e a conduta social do acusado afastam a possibilidade de as condições pessoais do réu serem valorizadas
positivamente. Nesse aspecto, a doutrina pátria esclarece que: No tocante as condições pessoais do agente, e preciso analisar o
que o condenado fez e como fez, e não o perigo que ele pode representar para o futuro. Interessa, nesse caso, a boa índole do
acusado no momento do crime. Quanto ao delito, é importante verificar a gravidade do que foi praticado, pois esta pode evidenciar
aspectos fundamentais da personalidade do agente. (NUCCI, Código Penal Comentado, 2010, p. 494) Isento o acusado do
pagamento das custas processuais, em face da hipossuficiência financeira. Após o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o
nome do acusado no rol dos culpados; inclua-o no grupo reflexivo de reeducação e ressocialização do agressor, para cumprimento
de 10 sessões, nos termos do art.45 da Lei n. 11.340/06; instaure-se processo de execução penal, via sistema VEP/CNJ; e tomem-
se as providências necessárias, junto ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para efetivação da suspensão dos direitos
políticos do acusado. P.R.I. Serve a cópia da presente sentença como mandado de intimação. São Luís(MA), 15 de março de
2018. ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTEJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 23 de agosto de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.

ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AÇÃO PENAL: 2212-38.2014.8.10.0005 (562722014)
ACUSADO: ROANDERSON HENRIQUE DE ABREU NASCIMENTO
VÍTIMA: MARISTELIA SOUZA CARNEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA
DUARTE, NA FORMA DA LEI ETC.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Sr. ROANDERSON HENRIQUE DE ABREU NASCIMENTO, brasileiro, natural de , nascido aos
05/08/1995, filho de Antonio Luiz de Sousa Nascimento e Gervania Ferreira de Abreu, atualmente em local incerto e não sabido,
para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida nos autos do Processo supracitado, a seguir transcrita: "EX POSITIS e
pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia intentada, para condenar o réu
ROANDERSON HENRIQUE DE ABREU NASCIMENTO, nas penas do art. 129, §9º do CPB c/c art. 5°, III Lei n.° 11.340/2006 pela
agressão praticada contra a vítima; e, com espeque no art. 109, VI do CPB, reconheço a prescrição punitiva do Estado do
Maranhão e assim sendo, declaro, com amparo no inciso IV do art. 107 do CPB, a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em relação ao
crime de ameaça (art. 147, do CP). Com arrimo nas diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena quanto ao
crime de lesão corporal: - culpabilidade, circunstâncias, consequências e motivo do crime normais à espécie, nada tendo a se
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valorar; - inexistem mácula revestindo os antecedentes criminais, da feita em que não há registro de sentença penal condenatória
com trânsito em julgado; - foram trazidos aos autos, durante a instrução criminal, elementos relevantes para valorar a
personalidade e a conduta social do acusado; isto é, há menção a histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima, com a
indicação de outros episódios de violência física. Ademais, as informantes destacaram outros episódios de violência inclusive
contra parentes da vítima. - o comportamento da vítima não incentivou a ação do réu. Atentando para o quantum necessário e
suficiente à reprovação do crime, nesta primeira fase de fixação da pena, com base nas circunstâncias do art. 59 do CPB, fixo a
pena-base entre o mínimo e o máximo do tipo do art. 129, §9° do CPB, ou seja, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção,
como forma de reprovação social à altura que o crime e o autor do fato merece. Na segunda fase de aplicação da pena, enfatizo
que, conforme enunciado da Súmula 545 do STJ, resta presente a circunstância atenuante da confissão do acusado, prevista no
art. 65, III, d, do CP, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, isto é, 76 dias, restando 01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias, pena
essa que torno definitiva, em virtude da ausência de circunstâncias capazes de modificá-la. Com fundamento no art. 33, § 2º, "c",
do Código Penal, determino que o acusado cumpra a sua pena privativa de liberdade em regime aberto, na Casa do Albergado,
localizada nesta cidade. Por fim, diante da inaplicabilidade do artigo 44 do CP, conforme enunciado da Súmula 588 do STJ, e por
verificar que o acusado não satisfaz os requisitos do artigo 77 do Código Penal, não concedo ao mesmo o benefício da suspensão
condicional da pena. O conjunto probatório delineia um histórico de violência doméstica protagonizado por ele contra a vítima.
Portanto, nota-se que o referido ciclo de violência relatado pela vítima, a personalidade e a conduta social do acusado afastam a
possibilidade de as condições pessoais do réu serem valorizadas positivamente. Nesse aspecto, a doutrina pátria esclarece que:
No tocante as condições pessoais do agente, e preciso analisar o que o condenado fez e como fez, e não o perigo que ele pode
representar para o futuro. Interessa, nesse caso, a boa índole do acusado no momento do crime. Quanto ao delito, é importante
verificar a gravidade do que foi praticado, pois esta pode evidenciar aspectos fundamentais da personalidade do agente. (NUCCI,
Código Penal Comentado, 2010, p. 494) Isento o acusado do pagamento das custas processuais, em face da hipossuficiência
financeira. Após o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados; inclua-o no grupo reflexivo
de reeducação e ressocialização do agressor, para cumprimento de 10 sessões, nos termos do art.45 da Lei n. 11.340/06;
instaure-se processo de execução penal, via sistema VEP/CNJ; e tomem-se as providências necessárias, junto ao Tribunal
Regional Eleitoral deste Estado, para efetivação da suspensão dos direitos políticos do acusado. P.R.I. Serve a cópia da presente
sentença como mandado de intimação. São Luís(MA), 15 de março de 2018. ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE Juíza de
Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher "
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.

ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

AÇÃO PENAL: 2218-79.2013.8.10.0005 (505402013)
ACUSADO: GILVAN NOGUEIRA ROCHA
VÍTIMA: SANDRA MARIA OLIVEIRA SILVA

A EXCELENTÍSSIMA SRA. JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, DRA. ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA, NA
FORMA DA LEI ETC.

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de GILVAN NOGUEIRA ROCHA, brasileiro, nascido aos 03/12/1976, filho de Luis Santos Rocha e
Maria José Lemos, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida nos autos do
Processo supracitado, a seguir transcrita: Ante o exposto, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido constante na denúncia para o fim de ABSOLVER o réu GILVAN NOGUEIRAROCHA das imputações
que lhe fora feita pelo Ministério Público. Concedo ao denunciado o beneficio de recorrere em liberdade, em caso de eventual
recurso, por entender que não persistem os pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva. Custas na forma da lei.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a vítima. Após, de corrido o prazo recursal e certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se com baixa na distribuição. São Luís/MA, 18 de janeiro de 2018.CLÉSIO COELHO CUNHA Juiz de Direito Auxiliar
Designado para funcionar junto à Vara Esp. Violência Doméstica e Fam. Contra Mulher do Termo Judiciário de São Luís, da
Comarca da Ilha de São Luís

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
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Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 23 de agosto de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.

ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AÇÃO PENAL: 367-75.2017.8.10.0001
ACUSADO: LEANDRO DIAS CARDOSO
VÍTIMA: LETICIA AUGUSTA DIAS CARDOSO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA
DUARTE, NA FORMA DA LEI ETC.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Sr. LEANDRO DIAS CARDOSO, brasileiro, natural de São Luís/MA, nascido aos 12/01/1990, filho
de Leonidas de Jesus Cardoso e Edinalva Dias, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da
sentença proferida nos autos do Processo supracitado, a seguir transcrita: "Dessa forma, ante o exposto, com fulcro no artigo 381
do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR LEANDRO DIAS CARDOSO pela prática
do delito tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, em desfavor de sua irmã LETICIA AUGUSTA DIAS CARDOSO.4. DA
DOSIMETRIA DA PENA Passo, então, à dosimetria da pena, com observância ao método trifásico estabelecido no artigo 68 do
Código Penal.- PRIMEIRA FASE - PENA-BASE De acordo com as circunstâncias judiciais estipuladas no artigo 59 do Código
Penal, tem-se que:a) quanto à culpabilidade, se põe explícita, na medida em que o grau de sua culpabilidade alcança o patamar do
dolo, ou seja, agiu com a intenção de lesionar a vítima, porém não ultrapassa os limites da figura típica, não podendo ser valorada
negativamente;b) não observo registro de maus antecedentes; c) não há nada nos autos que desabone sua conduta social;d) não
há elementos para avaliação de sua personalidade, não podendo ser valorado negativamente;e) motivos comuns à espécie; f)
circunstâncias e consequências que não ultrapassam as inerentes ao delito em questão;Estabeleço, portanto, a pena-base no
patamar de 03 (três) meses de detenção.- SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES e AGRAVANTES: No presente
caso, não vislumbro nenhuma das circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas, pois, conquanto a defesa tenha afirmado que
acusado é portador de doenças mentais, essa afirmação não restou comprovada nos autos, não se sustentando apenas por
alegações, razão pela qual mantenho a pena-base, qual seja 03 (três) meses de detenção.- TERCEIRA FASE - CAUSAS DE
DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA:Por fim, nesta última fase, não constato a presença de qualquer causa de aumento ou
diminuição da pena. Por conta disso, fica a pena definitiva estabelecida em 03 (três) meses de detenção, sendo o seu regime
inicial de cumprimento o ABERTO (art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal).- PENA DEFINITIVA Fixo, então, a pena definitiva em
03 (três) MESES de detenção.5. CONSIDERAÇÕES GERAIS a) Do Regime de Cumprimento da Pena: considerando o quantum
da pena, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c", do CPB, fixo o regime inicial aberto.b) Do Local de Cumprimento da Pena:
Designo a Casa do Albergado para o respectivo cumprimento da pena.c) Da Substituição de pena e da Suspensão Condicional da
Pena: Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com violência física
e, portanto, não preenche os requisitos do art. 44, I, II, e III, do CP.Por outro lado, preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código
Penal, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu no primeiro
ano prestar serviços à comunidade (art. 78, §1º do Código Penal) associada ao cumprimento obrigatório do agressor a programas
de recuperação e gradação (art. 152 da LEP) e cumprir as seguintes obrigações: a) comparecimento bimestral a este Juízo
Especializado para comprovar suas atividades; b) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e c) após a
participação do GRUPO REFLEXIVO de REEDUCAÇÃO e RESSOCIALIZAÇÃO (conforme consta abaixo), colaborar com os
novos grupos que venham a ser formados, a razão de uma sessão por grupo, até finalizar o período suspensivo.e) Em virtude de
não estarem presentes quaisquer requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, bem como pelo fato de ter
respondido todo o processo fora do cárcere, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Por tudo que foi exposto, julgo
procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar, como condeno LEANDRO DIAS CARDOSO a 03 (três) meses de
detenção, em regime aberto, pela prática do injusto previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ficando a execução da pena
privativa de liberdade suspensa pelo prazo de dois anos.Deixo de condenar o apenado ao pagamento das custas processuais,
tendo em vista a sua situação de hipossuficiência econômica.Após o trânsito em julgado:1) lance-se o nome do réu no rol dos
culpados, na forma do art. 393, II, do CPP c/c o art. 5º, LVII, da CF;2) oficie-se ao TRE/MA comunicando a condenação do réu,
acompanhada de cópia desta decisão, para fazer cumprir o disposto nos art. 71, §2º, do Código Eleitoral c/c art. 15, III, da CF;3)
oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal do Estado fornecendo informações sobre a condenação do réu;4) distribua-se
processo de Execução Penal, inclusive, por via eletrônica, expedindo-se guia de execução acompanhada da denúncia, sentença,
decisões de recursos da sentença, certidão de trânsito em julgado e demais documentos imprescindíveis, distribuindo-se no
sistema da Vara de Execuções Penais, dando-se baixa em nossos registros;5) Transitando em julgado a sentença para o
Ministério Público, expeça-se guia de execução penal provisória, na forma das resoluções nº19 e 57 do CNJ.Publique-se. Registre-
se. Intimem-se pessoalmente o réu, seu defensor, a vítima e o (a) representante do Ministério Público.A presente Sentença
substitui o competente mandado. São Luís/MA, 21 de agosto de 2018. GLADISTON LUIS NASCIMENTO CUTRIM,Juiz de Direito
Auxiliar de Entrância Final".
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E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.
ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AÇÃO PENAL: 367-75.2017.8.10.0001 (5392017)
ACUSADO: LEANDRO DIAS CARDOSO
VÍTIMA: LETICIA AUGUSTA DIAS CARDOSO
A EXCELENTÍSSIMA SRA. JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, DRA. ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA, NA
FORMA DA LEI ETC.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO de LETICIA AUGUSTA DIAS CARDOSO, brasileira, filha de Leônidas de Jesus Cardoso e Edinalva
Dias, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida nos autos do Processo
supracitado, a seguir transcrita: "Dessa forma, ante o exposto, com fulcro no artigo 381 do Código de Processo Penal, JULGO
PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR LEANDRO DIAS CARDOSO pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º,
do Código Penal, em desfavor de sua irmã LETICIA AUGUSTA DIAS CARDOSO.4. DA DOSIMETRIA DA PENA Passo, então, à
dosimetria da pena, com observância ao método trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.- PRIMEIRA FASE - PENA-
BASE De acordo com as circunstâncias judiciais estipuladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:a) quanto à culpabilidade,
se põe explícita, na medida em que o grau de sua culpabilidade alcança o patamar do dolo, ou seja, agiu com a intenção de
lesionar a vítima, porém não ultrapassa os limites da figura típica, não podendo ser valorada negativamente;b) não observo registro
de maus antecedentes; c) não há nada nos autos que desabone sua conduta social;d) não há elementos para avaliação de sua
personalidade, não podendo ser valorado negativamente;e) motivos comuns à espécie; f) circunstâncias e consequências que não
ultrapassam as inerentes ao delito em questão;Estabeleço, portanto, a pena-base no patamar de 03 (três) meses de detenção.-
SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES e AGRAVANTES: No presente caso, não vislumbro nenhuma das
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas, pois, conquanto a defesa tenha afirmado que acusado é portador de doenças
mentais, essa afirmação não restou comprovada nos autos, não se sustentando apenas por alegações, razão pela qual mantenho
a pena-base, qual seja 03 (três) meses de detenção.- TERCEIRA FASE - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA:Por
fim, nesta última fase, não constato a presença de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena. Por conta disso, fica a pena
definitiva estabelecida em 03 (três) meses de detenção, sendo o seu regime inicial de cumprimento o ABERTO (art. 33, §2º, alínea
"c", do Código Penal).- PENA DEFINITIVA Fixo, então, a pena definitiva em 03 (três) MESES de detenção.5. CONSIDERAÇÕES
GERAIS a) Do Regime de Cumprimento da Pena: considerando o quantum da pena, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c",
do CPB, fixo o regime inicial aberto.b) Do Local de Cumprimento da Pena: Designo a Casa do Albergado para o respectivo
cumprimento da pena.c) Da Substituição de pena e da Suspensão Condicional da Pena: Incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com violência física e, portanto, não preenche os requisitos do art.
44, I, II, e III, do CP.Por outro lado, preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, suspendo condicionalmente a pena
privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu no primeiro ano prestar serviços à comunidade (art.
78, §1º do Código Penal) associada ao cumprimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e gradação (art. 152 da
LEP) e cumprir as seguintes obrigações: a) comparecimento bimestral a este Juízo Especializado para comprovar suas atividades;
b) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e c) após a participação do GRUPO REFLEXIVO de
REEDUCAÇÃO e RESSOCIALIZAÇÃO (conforme consta abaixo), colaborar com os novos grupos que venham a ser formados, a
razão de uma sessão por grupo, até finalizar o período suspensivo.e) Em virtude de não estarem presentes quaisquer requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, bem como pelo fato de ter respondido todo o processo fora do cárcere, concedo
ao réu o direito de recorrer em liberdade.Por tudo que foi exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar,
como condeno LEANDRO DIAS CARDOSO a 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do injusto previsto no
artigo 129, § 9º, do Código Penal, ficando a execução da pena privativa de liberdade suspensa pelo prazo de dois anos.Deixo de
condenar o apenado ao pagamento das custas processuais, tendo em vista a sua situação de hipossuficiência econômica.Após o
trânsito em julgado:1) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, na forma do art. 393, II, do CPP c/c o art. 5º, LVII, da CF;2)
oficie-se ao TRE/MA comunicando a condenação do réu, acompanhada de cópia desta decisão, para fazer cumprir o disposto nos
art. 71, §2º, do Código Eleitoral c/c art. 15, III, da CF;3) oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal do Estado fornecendo
informações sobre a condenação do réu;4) distribua-se processo de Execução Penal, inclusive, por via eletrônica, expedindo-se
guia de execução acompanhada da denúncia, sentença, decisões de recursos da sentença, certidão de trânsito em julgado e
demais documentos imprescindíveis, distribuindo-se no sistema da Vara de Execuções Penais, dando-se baixa em nossos
registros;5) Transitando em julgado a sentença para o Ministério Público, expeça-se guia de execução penal provisória, na forma
das resoluções nº19 e 57 do CNJ.Publique-se. Registre-se. Intimem-se pessoalmente o réu, seu defensor, a vítima e o (a)
representante do Ministério Público.A presente Sentença substitui o competente mandado. São Luís/MA, 21 de agosto de
2018.GLADISTON LUIS NASCIMENTO CUTRIM,Juiz de Direito Auxiliar de Entrância Final".
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
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publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.
ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AÇÃO PENAL: 49189-66.2015.8.10.0001
ACUSADO: JOAO BONIFACIO DE ALMEIDA
VÍTIMA: IVONETE DE SOUSA SILVA
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA
DUARTE, NA FORMA DA LEI ETC.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Sr. JOAO BONIFACIO DE ALMEIDA, brasileiro, natural de Cajazeira/PB, nascido aos 18/01/1943,
filho de Antônio Bonifácio de Almeida e de Helena Maria da Conceição, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar
ciência do inteiro teor da sentença proferida nos autos do Processo supracitado, a seguir transcrita: "EX POSITIS e pelo que mais
dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia intentada, para condenar o réu JOÃO BONIFÁCIO DE
ALMEIDA, nas penas do art. 129, §9º do CPB c/c art. 5°, III Lei n.° 11.340/2006 pela agressão praticada contra a vítima; e, por
outro lado, para ABSOLVÊ-LO quanto às penas do art. 147 do CP, e o faço por não constituir o fato infração penal, na forma do
estipulado no art.386, III do CPP. DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA Com arrimo nas diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código
Penal, passo a dosar a pena quanto ao crime de lesão corporal:- culpabilidade, circunstâncias, consequências e motivo do crime
normais à espécie, nada tendo a se valorar;- inexistem mácula revestindo os antecedentes criminais, da feita em que não há
registro de sentença penal condenatória com trânsito em julgado;- não foram trazidos aos autos elementos para valorar a
personalidade e a conduta social do acusado; e- o comportamento da vítima não incentivou a ação do réu.À vista de tais
considerações, fixo a pena-base em 3 meses de detenção, pena essa que torno definitiva, em virtude da ausência de
circunstâncias agravantes a serem observadas e por não haver causas de diminuição ou aumento de pena.Enfatizo que, levando
em consideração a data de nascimento do acusado (fls. 0/1), resta presente a circunstância atenuante da senilidade, prevista no
art. 65, I, do CP, mas, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-la, em observância à Súmula 231
também do STJ. Com fundamento no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, determino que o acusado cumpra a sua pena privativa de
liberdade em regime aberto, na Casa do Albergado, localizada nesta cidade.Por fim, diante da inaplicabilidade do artigo 44 do CP,
conforme enunciado da Súmula 588 do STJ, por verificar que o acusado satisfaz os requisitos do art. 77 do Código Penal,
concedo, de ofício, ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais.Isento o acusado do pagamento das custas
processuais, em face da hipossuficiência financeira.Após o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do acusado no rol
dos culpados; inclua-o o réu no grupo reflexivo de reeducação e ressocialização do agressor, para cumprimento de 10 sessões,
nos termos do art.45 da Lei n. 11.340/06; instaure-se processo de execução penal, via sistema VEP/CNJ; e tomem-se as
providências necessárias, junto ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para efetivação da suspensão dos direitos políticos do
acusado. P.R.I.Serve a cópia da presente sentença como mandado de intimação.São Luís(MA), 20 de agosto de 2018. ROSARIA
DE FATIMA ALMEIDA DUARTE,Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ."
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.
ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AÇÃO PENAL: 49189-66.2015.8.10.0001 (525632015)
ACUSADO: JOAO BONIFACIO DE ALMEIDA
VÍTIMA: IVONETE DE SOUSA SILVA
A EXCELENTÍSSIMA SRA. JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, DRA. ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA, NA
FORMA DA LEI ETC.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO de IVONETE DE SOUSA SILVA, brasileira, nascida aos 25/02/1966, filha de Luiz Pereira da Silva e
Maria José de Sousa Maranhão, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida
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nos autos do Processo supracitado, a seguir transcrita: "EX POSITIS e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a denúncia intentada, para condenar o réu JOÃO BONIFÁCIO DE ALMEIDA, nas penas do art. 129, §9º do CPB
c/c art. 5°, III Lei n.° 11.340/2006 pela agressão praticada contra a vítima; e, por outro lado, para ABSOLVÊ-LO quanto às penas
do art. 147 do CP, e o faço por não constituir o fato infração penal, na forma do estipulado no art.386, III do CPP. DOSIMETRIA E
FIXAÇÃO DA PENA Com arrimo nas diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena quanto ao crime de lesão
corporal:- culpabilidade, circunstâncias, consequências e motivo do crime normais à espécie, nada tendo a se valorar;- inexistem
mácula revestindo os antecedentes criminais, da feita em que não há registro de sentença penal condenatória com trânsito em
julgado;- não foram trazidos aos autos elementos para valorar a personalidade e a conduta social do acusado; e- o comportamento
da vítima não incentivou a ação do réu.À vista de tais considerações, fixo a pena-base em 3 meses de detenção, pena essa que
torno definitiva, em virtude da ausência de circunstâncias agravantes a serem observadas e por não haver causas de diminuição
ou aumento de pena.Enfatizo que, levando em consideração a data de nascimento do acusado (fls. 0/1), resta presente a
circunstância atenuante da senilidade, prevista no art. 65, I, do CP, mas, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo
legal, deixo de aplicá-la, em observância à Súmula 231 também do STJ. Com fundamento no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal,
determino que o acusado cumpra a sua pena privativa de liberdade em regime aberto, na Casa do Albergado, localizada nesta
cidade.Por fim, diante da inaplicabilidade do artigo 44 do CP, conforme enunciado da Súmula 588 do STJ, por verificar que o
acusado satisfaz os requisitos do art. 77 do Código Penal, concedo, de ofício, ao acusado o benefício da suspensão condicional da
pena, pelo período de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções
Penais.Isento o acusado do pagamento das custas processuais, em face da hipossuficiência financeira.Após o trânsito em julgado
desta decisão, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados; inclua-o o réu no grupo reflexivo de reeducação e ressocialização
do agressor, para cumprimento de 10 sessões, nos termos do art.45 da Lei n. 11.340/06; instaure-se processo de execução penal,
via sistema VEP/CNJ; e tomem-se as providências necessárias, junto ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para efetivação
da suspensão dos direitos políticos do acusado. P.R.I.Serve a cópia da presente sentença como mandado de intimação.São
Luís(MA), 20 de agosto de 2018.ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE,Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher".
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.
ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

AÇÃO PENAL: 7328-32.2017.8.10.0001 (97722017)
ACUSADO: JOSE NUNES PACHECO SILVA
VÍTIMA: kellyhara Silva Maranhão

A EXCELENTÍSSIMA SRA. JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, DRA. ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA, NA
FORMA DA LEI ETC.

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Kellyhara Silva Maranhão, brasileira, nascida aos 05/08/1988, filha de José Americo Freire
Maranhão e Maria Da Graça Pacheco, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença
proferida nos autos do Processo supracitado, a seguir transcrita: EX POSITIS e pelo que mais dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia intentada, para CONDENAR o réu Jose Nunes Pacheco Silva, nas penas do art. 129
§9° do CPB c/c art. 5º, II c/c art. 7, I e II da Lei 11.340/06 e ABSOLVÊ-LO pela prática do crime capitulado no art. 147 do CPB, por
não existir prova da configuração do fato típico (art. 386, III do CPP). Em observância ao art. 59 e seguintes do Código Penal, em
especial o art. 68 do aludido Diploma Legal, que elegeu o Sistema Trifásico de Nelson Hungria para a quantificação das penas
aplicadas aos condenados, passo à dosimetria da pena, individualizando-a inclusive (art. 5º, XLV e XLVI, da Constituição Federal).
04. DOSIMETRIA DA PENA I - PRIMEIRA FASE - PENA-BASE: Passo à dosagem da pena-base, tendo em vista as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal, e considerando que: A) culpabilidade se põe explícita, na medida em que o grau de sua
culpabilidade alcança o patamar do dolo, ou seja, agiu efetivamente com a intenção de lesionar a vítima, porém não ultrapassa os
limites da figura típica, não podendo ser valorada negativamente; B) antecedentes, embora conste nos autos a informação de que
o acusado já possui uma condenação em outro processo; não foi acostado aos autos a certidão de trânsito em julgado desta
sentença, razão pela qual a mesma não poderá ser valorada como agravante da reincidência. No entanto, poderá ser valorada
aqui neste momento; C) Quanto à sua conduta social, entendida esta como "o comportamento do agente perante a sociedade",
não há dados desabonadores; D) Quanto a personalidade do agente: não foi realizado exame criminológico, não podendo ser
valorado negativamente; E) Quanto aos motivos: nenhum outro motivo foi apurado a não ser aquele já constante do próprio tipo
penal; F) Quanto às circunstâncias: não ultrapassam as inerentes ao delito em questão, não podendo ser valoradas
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negativamente;G) No que atine às conseqüências do crime, são inerentes ao tipo penal, não importando numa valoração negativa
de tal circunstância;Considerando que as circunstâncias acima descritas são preponderantemente favoráveis ao Réu, fixo sua
pena base privativa de liberdade no mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) MESES de detenção.II - SEGUNDA FASE -
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES e AGRAVANTES: Esclareço que deixo de reconhecer a atenuante da confissão pelo fato do
acusado ter sustentado a tese de legítima defesa.
In casu, não vislumbro a configuração de nenhuma circunstância atenuante ou agravante, razão pela qual a pena em segunda
fase, continua intermediariamente, em 04 (quatro) MESES de detenção. III - TERCEIRA FASE - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO e
AUMENTO DE PENA: Não observo a configuração de causa de diminuição ou aumento de pena. IV - PENA DEFINITIVA: Fixo,
então, a pena definitiva em 04 (quatro) MESES de detenção. 05. CONSIDERAÇÕES GERAIS A) Do Regime de Cumprimento da
Pena: considerando o quantum da pena, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c", do CPB, fixo o regime inicial aberto. C) Do
Local de Cumprimento da Pena: Designo a Casa do Albergado para o respectivo cumprimento da pena imposta. D) Da
Substituição de pena e da Suspensão Condicional da Pena: Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, pois o crime foi cometido com violência física e, portanto, o acusado não preenche os requisitos do art.44, I, II e III, do CP.
No que diz à suspensão condicional da pena, entendo que os requisitos do Art. 77 do CP não foram todos preenchidos, razão pela
qual também não cabe a suspensão. E) Do Benefício de recorrer em liberdade: no que tange à imposição da custódia cautelar e ao
direito de apelar em liberdade, previstos no art. 387, parágrafo único, e art. 492, inciso I, alínea "e" do CPP, observa-se que diante
do regime de pena imposto ao denunciado, não persistem os requisitos para prisão cautelar, razão pela qual CONCEDO ao
denunciado Jose Nunes Pacheco Silva o direito de recorrer em liberdade. F) Sem custas a serem devidas pelo réu, tendo em vista
a condição econômica do acusado; 06. DISPOSIÇÕES FINAIS Após o trânsito em julgado desta decisão, que deverá ser
certificado nos autos, proceda-se às seguintes providências:Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; Oficie-se à Justiça
Eleitoral, com cópia da denúncia, desta sentença e da respectiva certidão do trânsito em julgado, para os fins do artigo 15, III, da
Constituição Federal e art. 71 do Código Eleitoral; Oficie-se ao órgão estatal responsável pelo registro de antecedentes,
fornecendo informações sobre a condenação do réu; Oportunamente, distribua-se PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL,
INCLUSIVE, POR VIA ELETRÔNICA, expedindo-se guia de execução acompanhada da denúncia, sentença, decisões de recursos
da sentença, certidão de trânsito em julgado e demais documentos imprescindíveis, distribuindo-se no sistema da Vara de
Execuções Penais, dando-se baixa em nossos registros;
TRANSITANDO EM JULGADO A SENTENÇA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL
PROVISÓRIA, NA FORMA DAS RESOLUÇÕES Nº 19 E 57 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Intime-se pessoalmente o
denunciado, servindo a presente SENTENÇA COMO MANDADO. Notifique-se o Ministério Público (art. 390, CPP).Dou por
publicada esta decisão com a entrega dos autos na Secretaria (art. 389 do CPP). Registre-se. Cumpridas tais diligências,
arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. CUMPRA-SE São Luís, Ma 25 de janeiro de 2019 Rosária de Fátima Almeida
Duarte Juíza de Direito Titular da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.

Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 23 de agosto de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.
ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

AÇÃO PENAL: 932-32.2014.8.10.0005 (222942014)
ACUSADO: DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
VÍTIMA: MARCIA MILENA MENDES DA SILVA

A EXCELENTÍSSIMA SRA. JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, DRA. ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA, NA
FORMA DA LEI ETC.

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo, tramita a ação acima
epigrafada.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de MARCIA MILENA MENDES DA SILVA, brasileira, nascida aos 29/02/1966, filha de Adonias
Medeiros Costa Ferreira e Jaciete Chagas Ferreira , atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da
sentença proferida nos autos do Processo supracitado, a seguir transcrita: Diante desse contexto e da ausência de provas em
sentido contrário, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, acima qualificado, pela
prática do crime previsto no art.129,§9º do Código Penal, c/c o art.5º, inciso II, e art. 7º, I, da Lei nº11.340/06. Passo a lhe dosar a
pena. Por força do art.68 do Código Penal, atenta ao disposto no art.59 do Estatuto Repressor, observo que a culpabilidade não
transbordou a mera tipificação do delito. É primário, uma vez que não se tem informações acerca de outros registros criminais,
sequer condenações, em seu nome. Não foram coletados elementos suficientes para definir a sua conduta social e a sua
personalidade. O motivo do crime não merece ser valorado, já que, as agressões teriam se dado durante uma discussão do casal
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da qual teria resultado em mútuas agressões. As circunstâncias e as consequências do crime foram as usuais. O comportamento
da vítima não contribuiu para a conduta do agente. Diante destas circunstâncias, fixo a pena base em 03(três) meses de detenção.
Não havendo atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitiva a pena acima fixada. Em
consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, "c" do Código Penal, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena privativa
de liberdade, anteriormente dosada, em regime aberto, em estabelecimento a ser designado pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções
Penal deste Termo Judiciário de São Luís-MA, que detém competência privativa para execução das penas a serem cumpridas no
referido regime e que, com o auxílio da equipe multidisciplinar, terá melhor condição de aplicá-la. De acordo com o disposto pelo
art.44, inciso I, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por se tratar de crime
cometido com violência à pessoa. Verificando a presença dos requisitos do art. 77 do CP, aplico a SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA, pelo prazo de DOIS ANOS, devendo o réu submeter-se às condições impostas pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções
Penais de São Luís/MA. Contudo, evidencio a incidência da prescrição retroativa. Estando o denunciado em liberdade desde o
início do processo e considerando o regime ora imposto e a pena fixada, bem como, a possível extinção da punibilidade pela
prescrição retroativa, deverá aguardar solto o trânsito em julgado desta decisão.Isento o réu do pagamento das custas
processuais, diante de sua hipossuficiência. Com o trânsito em julgado, voltem-me para a análise da prescrição retroativa. Nos
termos do art.201§1º, do Código de Processo Penal, intime-se a ofendida acerca da sentença. a (art. 21, Lei n. 11.340/2006). São
Luís, 26 de setembro de 2018 VANESSA CLEMENTINO SOUS Juíza Auxiliar
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, na Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, 5º andar,
Calhau, telefone: 3194-5694/31944-5695, nesta cidade.
Dado e passado o presente edital nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, aos 23 de agosto de 2019. Eu, Cynthia Braga
Nunes, Secretária Judicial, o digitei e subscrevo, e vai adiante assinado pela MMª. Juíza.
ROSARIA DE FATIMA ALMEIDA DUARTE
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Processo nº: 1136-08.2016.8.10.0005 (139392016)
Vítima: GEISA PEREIRA COSTA
Acusado: ITALO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA
Advogada: LARISSA RAQUEL DE SOUSA BARRONCAS - OAB/PA 24.339
AÇÃO PENAL PÚBLICA

INTIMAÇÃO de: LARISSA RAQUEL DE SOUSA BARRONCAS - OAB/PA 24.339, advogada do acusado, para, no prazo de 05
(cinco) dias, apresentar Alegações Finais escritas nos autos da Ação Penal Supracitada.

São Luís/MA, 2 de setembro de 2019.

CYNTHIA BRAGA NUNES
Secretária Judicial da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Processo nº: 2325-62.2018.8.10.0001 (25262018)
Vítima: PAULA JAIANIR MENDES DA SILVA BORRALHO
Acusado: DAMIÃO BORRALHO DOS SANTOS
Advogado(a): MARCELO SOUZA CARDOSO - OAB/MA 14.899
AÇÃO PENAL PÚBLICA

INTIMAÇÃO de: MARCELO SOUZA CARDOSO OAB/MA 14.899, advogado (a) do acusado, para, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresentar Alegações Finais escritas nos autos da Ação Penal Supracitada.

São Luís/MA, 2 de setembro de 2019.

CYNTHIA BRAGA NUNES
Secretária Judicial da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Processo nº: 8250-73.2017.8.10.0001 (109352017)
Vítima(s): JOLENAURA DINIZ MENDES
Acusado(a): MARCIO KLEBER SERRA MACHADO
Advogado(a): CARLOS AUGUSTO SANTOS PEREIRA - OAB/MA 4425 E CLAUBER AUGUSTO COSTA PEREIRA - OAB/MA
17.263

INTIMAÇÃO de: CARLOS AUGUSTO SANTOS PEREIRA OAB/MA 4425 E CLAUBER AUGUSTO COSTA PEREIRA - OAB/MA
17.263 , advogados (a) do acusado, para comparecer na sede deste Juízo na 1ª Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar
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contra a Mulher da Comarca de São Luís-MA, no Fórum Desembargador Sarney Costa, sito à Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, 5º
andar, Calhau, nesta cidade, no dia 04/10/2019 ÀS 09:00h, para Audiência Una de Instrução e Julgamento nos autos da Ação
Penal Supracitada.
São Luís/MA, 2 de setembro de 2019.

CYNTHIA BRAGA NUNES
Secretária Judicial da 1ª Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

PROCESSO Nº 0000027-90.2015.8.10.0005 (5682015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

VITIMA: MIRIAN MENDES PROTAZIO

ACUSADO: ELIVANDO MORAIS FERREIRA

SENTENÇA O Ministério Público Estadual, com base no Inquérito Policial, ofereceu denúncia contra de Elivando Morais Ferreira,
pela suposta conduta delituosa prevista no art. 129, § 9° do CP, cometida sob os auspícios da violência doméstica e familiar contra
a mulher. A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2015.Devidamente citado, o acusado, através da Defensoria Pública,
apresentou a resposta à acusação de fls. 55/58 alegando, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição em perspectiva, com
amparo na ausência do interesse de agir. É O RELATÓRIO. DECIDO.Vislumbro in casu a EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por falta de uma das condições de ação, qual seja, o interesse de agir.Sabe-se que para que se possa
dar início a ação penal é preciso que se encontrem presentes todas as condições necessárias ao regular exercício do direito de
ação que são quatro, quais sejam: a) legitimidade; b) interesse; c) possibilidade jurídica do pedido; e d) justa causa.O interesse de
agir, elencado como uma das condições da ação, se subdivide em: interesse-necessidade e interesse-utilidade da medida.Para
que se possa aplicar uma pena haverá sempre necessidade de um procedimento formal em juízo, com todos os controles que lhe
são inerentes. Portanto, sempre na jurisdição penal estará preenchida a condição interesse de agir, na modalidade necessidade da
medida. No entanto, o interesse-utilidade nem sempre estará presente.O Direito Penal é regido pelo princípio da fragmentariedade
e sua função é a proteção e tutela dos bens jurídicos, através de normas inibidoras de comportamentos e da cominação, aplicação
e execução de pena. Após ser deduzido em pretensão, através do processo penal, busca efetivamente a concretização de seus
preceitos com o sancionamento do infrator. O jus puniendi nada mais é que o direito-obrigação de o Estado impor a sanção penal
ao infrator. Porém, esta prerrogativa e dever não se prolongam no tempo indefinidamente; a lei traça um limite temporal que se
extrapolado, obsta ao exercício do direito de punir estatal, ou seja, impede a aplicação da pena. Trata-se da prescrição, da
pretensão punitiva, prevista como causa extintiva da punibilidade no art. 107, IV, primeira parte, do Código Penal.A prescrição da
pretensão punitiva se desdobra em três espécies: prescrição da pretensão punitiva propriamente dita; prescrição superveniente e
prescrição retroativa. A chamada prescrição retroativa, inserta no Art. 110, do CP, ocorre quando fixada a pena em concreto pela
sentença irrecorrível - ao menos para a acusação, verifica-se o prazo dentre os descritos no Art. 109 do CP (elenca os prazos
prescricionais).A Doutrina e a Jurisprudência Pátria criaram a prescrição retroativa antecipada ou virtual, que nada mais seria do
que, com base nas circunstâncias processuais explícitas nos autos, antever a pena que seria aplicada ao crime, que certamente,
não diferirá do mínimo legal ou não se distanciará demasiadamente dele e, em contraste com os lapsos previstos no art. 109 do
Código Penal, antecipadamente, reconhecer a prescrição do crime.Consiste então, resumidamente, no seguinte exercício mental:
Primeiro vislumbra-se a pena que será aplicada ao caso concreto sopesando os dados de atribuição de pena, daí a denominação
prescrição da pena em perspectiva. Depois se constata de forma antecipada a inevitável ocorrência da prescrição retroativa ao
final da demanda. E finalmente, percebendo a desnecessidade e inutilidade da ação penal, conclui-se pela inexistência do
interesse de agir.O "punctum pruriens" da questão envolve o interesse de agir ou justa causa. A ocorrência da prescrição retroativa
fulminará qualquer resultado prático que da sentença condenatória se espera, já que a execução de eventual reprimenda fixada
estará impossibilitada, frente à extinção da punibilidade motivada pela prescrição. Qual seria a utilidade da ação penal que
movimentaria toda a complexa e burocrática máquina judiciária, quando, de antemão, já se tem conhecimento de que no final da
instrução processual, quando o julgador fosse aplicar a pena, a quantidade seria suficiente para que fosse declarada a extinção da
punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva estatal? A propósito, pertinente o magistério de Nestor Távora:(.)
interesse-utilidade, este só existe se houver esperança, mesmo que remota, da realização do jus puniendi estatal, com aplicação
da sanção penal adequada. Se a punição não é mais possível, a ação passa a ser absolutamente inútil. (TÁVORA, p. 144,
2010)Logo, dúvidas não restam que a ocorrência da prescrição virtual reputa-se circunstância suficiente a hábil a aniquilar o
interesse útil que da prestação jurisdicional se pretende, se busca. É que após o processo percorrer todo o iter procedimental, ao
final, se certificará de que já veio ao mundo jurídico fadado ao insucesso, natimorto, pois dele não se gozará qualquer benefício
satisfatório.Por esta razão, importante acrescentar o magistério de Rogério Greco, procurador de justiça do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais: [...] Assim, se a denúncia ainda não foi oferecida, o Ministério Público deve requerer o arquivamento do
inquérito policial; se mesmo com essa aferição antecipada o Promotor de Justiça insistir no oferecimento da denúncia, deverá o
juiz rejeitá-la, com base no inciso II do art. 395 do Código de Processo Penal [...], e por fim, se a ação penal já estiver em curso, e
se for verificada que essa condição da ação já não mais se faz presente, o julgador deve extinguir o processo sem julgamento do
mérito, com base no art. 267, VI, do Código de Processo Civil. (GRECO, p. 206/207, 2009) Reza o Art. 395, II, do CPP, que "a
denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condições para o exercício da ação penal".Soma-se a
isso a previsão textual da mesma lei adjetiva que prevê em seu art. 3º, a admissibilidade de interpretações extensiva e analógica
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da lei processual penal.O Código de Processo Civil prevê em seu art. 485, VI, de forma expressa a carência da ação por falta de
interesse de agir. Como é cabível a analogia e a interpretação extensiva à lei processual penal, é possível a carência da ação
penal pelo mesmo fundamento ali esposado.Acerca do assunto vem decidindo os Tribunais Pátrios, onde em decisão, já após a
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, cassou a sentença que extinguiu a punibilidade ante a prescrição virtual e de ofício com
fundamento na falta de interesse de agir, trancou a ação penal, in verbis:Ementa: TJSP - Extinção da punibilidade face
reconhecimento da prescrição virtual - Prescrição antecipada tomando-se por base pena abstrata -Impossibilidade - Falta de
previsibilidade legal -Inteligência do artigo 109 do Código Penal - Questão já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça - Falta de
Interesse de Agir do Ministério Público ante o decurso do tempo - Recurso do Ministério Público provido para cassar a decisão e,
de oficio, concedido Habeas Corpus para trancamento da ação penal.1 Neste diapasão, na análise de todas as circunstâncias
incidentes no crime de lesão corporal (art. 129, § 9 do CP), sendo favorável a personalidade do agente, somando-se a isso a
inexistência de antecedentes criminais e ausentes quaisquer circunstâncias agravantes e causas de aumento de pena, ocasional
reprimenda repousará no patamar mínimo cominado ou não se distanciará demasiadamente dele, não ultrapassando sequer o
montante de 01 (um) ano de detenção, que conduz à aplicação do prazo prescricional, da pena privativa de liberdade, em 03 (três)
anos (art. 109,VI, do CP). Verifica-se, pois, da data do recebimento da denúncia (06 de maio de 2015) até a presente data, já se
passaram mais de 04 (quatro) anos, sem que houvesse a prolação da sentença, ficando assim patente o reconhecimento da
prescrição.Importante esclarecer que a ocorrência da prescrição virtual, ante a omissão legislativa, não será a causa direta da
extinção da punibilidade, e sim meio mediato de seu encerramento. É que, a ocorrência da prescrição antecipada eliminará
qualquer interesse útil que da demanda se possa esperar. E, por conseguinte, estará ausente uma das condições para o legítimo
exercício da ação penal, qual seja, o interesse-utilidade. ISTO POSTO, com fundamento no Art. 485, VI, do CPC e em tudo que foi
explanado acima, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir, oportunidade em que
determino o arquivamento do processo, com posterior baixa na distribuição. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Luís/Ma, 22 de agosto de 2019.
João Paulo de Sousa Oliveira
Juiz de Direito

Secretaria de Interdição, Sucessão e Alvará
AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
PJE Nº 0815730-98.2019.8.10.0001
REQUERENTE: LUSILENE COSTA LOPES
ADVOGADO: RAFFAEL VINICIUS VASCONCELOS DA SILVA OAB: MA10447
SENTENÇA: Cuida-se de pedido de alvará judicial proposto por LUSILENE COSTA LOPES, qualificada nos autos, objetivando
autorização judicial para fins de recebimento de valores decorrentes de pagamentos de parcelas junto a Administradora do
Consórcio Nacional Honda LTDA referente ao Grupo - Cota R-D : 41437-87-1-9 de titularidade de ISRAEL DE JESUS LOPES
MELO , já falecido. Acompanham a inicial o(s) documento(s).18818792/18818818. Despacho determinando diligência (ID. nº
19055522), a qual foi cumprida, consoante petição e documentos (ID. nº 19781562). Habilitação do pai do falecido ID 20203863. É
o relatório. Fundamento e Decido. Com efeito, o alvará judicial é um procedimento de jurisdição voluntária, onde se objetiva a
expedição de um mandado judicial, determinando a prática de um ato que, no presente caso, é o levantamento de quantia atinente
a saldo existente em conta bancária de titularidade de pessoa já falecida. Importante ressaltar que o objeto do presente alvará
independente encontra previsão na respectiva legislação, pois, nos termos do art. 666, do Novo Código de Processo Civil, somente
independerá de inventário/arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6.858/80, que, por sua vez, nos seu art. 1º,
caput, §§ 1º e 2º, bem como o decreto que a regulamentou (Decreto nº. 85.845/81), prevêem a situação do caso em tela como
meio de excepcionar a regra. Ressalto, ainda, ser prescindível a intervenção do Ministério Público, por inexistir interesse de menor
e/ou incapaz. Restou demonstrada a legitimidade do(a) requerente(s) e apresentados documentos indispensáveis para o
julgamento favorável do pleito em questão. Ademais, nos termos do art. 723, parágrafo único do Código de Processo Civil, nos
processo de jurisdição voluntária, o juiz não fica vinculado a legalidade estrita, podendo adotar a solução que considerar mais
conveniente ou oportuna, o que se mostra pertinente ao caso em exame, o que corrobora pelos princípios da celeridade e
economia processual. O caso em exame amolda-se ao previsto na Lei nº 6.858/80 que dispensa a abertura de inventário ou
arrolamento, pois se trata de garantia de direito sucessório sobre o valor depositado em conta bancária do falecido, cujo montante
deve ser pago aos herdeiros (artigo 1.829, CC), conforme determina o artigo 1º da referida lei e art. 5º, do Decreto nº 85.845/81.
"Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em
quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis
e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou
arrolamento". Grifei. "Art . 5º Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento das quotas de que trata o artigo 1º deste decreto
os sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado,
independentemente de inventário ou arrolamento". Grifei. Assim, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, julgo procedente o
pedido, autorizando LUSILENE COSTA LOPES, brasileira, solteira ,portadora do RG n.009107093-7 - SSP/MA, inscrita no CPF
n.023696903-05 , residente e domiciliada na Rua 01 nº 30 Nova Jerusalem, Paço do Lumiar -MA a que possa receber junto ao
CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA o valor de R$ 16340,49, não recebido em vida pelo titular o Sr. ISRAEL DE JESUS
LOPES MELO (CPF n.048993963-50 decorrentes de pagamentos de parcelas junto ao Consórcio Nacional Honda LTDA referente
ao Grupo - Cota R-D : 41437-87-1-9 de titularidade de ISRAEL DE JESUS LOPES MELO tudo com os devidos acréscimos legais,
ressalte-se que, do valor recebido pela requerente esta devera entregar metade ao pai do falecido o Sr. ISAIAS DE JESUS
CÂMARA MELO, também herdeiro. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. P. R. I. Por fim, fica a parte ciente de que,
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decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da prolatação da sentença sem que compareça em Secretaria para o seu recebimento, os
autos serão arquivados automaticamente. Determino a Secretaria proceder a correção no PJE no que pertine ao assunto, fazendo
constar 'LEVANTAMENTO DE VALOR' por ter sido cadastrado equivocadamente em 'administração de herança'. Cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os autos. Serve a cópia da presente sentença, se devidamente autenticada pela Secretária
Judicial, para todos os efeitos, como ALVARÁ JUDICIAL, com prazo de validade de 30 (trinta) dias do efetivo recebimento em
Secretaria. São Luís/MA, Sexta-feira, 28 de Junho de 2019. HELIO DE ARAÚJO CARVALHO FILHO Juiz de Direito Titular da 1ª
Vara de Interdição, Sucessão e Alvará.

AÇÃO: PETIÇÃO CÍVEL (241)
PJE Nº 0818367-22.2019.8.10.0001
REQUERENTE: MARCO ANTONIO ALMEIDA VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO: MARIA WILZANIRA BATISTA FERREIRA OAB: MA15752
SENTENÇA: Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA movida
por MARCO ANTONIO ALMEIDA VIEIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. Repousa
nos autos petição com pedido de sejam arquivados definitivamente os autos, pelo fato de que ato do protocolo da Petição Inicial ter
sido equivocadamente distribuída para esta unidade jurisdicional, ao invés de uma cível competente para julgar tal demanda (ID nº
19326086 - Pág. 1/2). Vieram os autos conclusos. Relatei. Fundamento e DECIDO. Com efeito, o art. 485, inciso VIII, do NCPC
prevê a desistência do autor como uma das formas de se extinguir um processo sem resolução de seu mérito. Extrai-se dos
documentos acostados aos autos, em especial do mandado de procuração outorgado ao advogado subscritor do pedido, verifica-
se que lhe fora outorgado o poder para desistir da ação. Evidente, nesse sentido, a existência de manifestação inequívoca da parte
requerente quanto ao pedido de extinção do feito. Dessa forma, homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, a mencionada desistência e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, inciso VIII, do NCPC. Concedo os benefícios da justiça gratuita. P. R. I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos, observadas as formalidades legais. São Luís/MA, 09 de agosto de 2019. Juiz HÉLIO DE ARAÚJO CARVALHO FILHO
Titular da 1ª Vara de Interdição, Sucessão e Alvará.

AÇÃO: INTERDIÇÃO (58)
PJE Nº 0819861-53.2018.8.10.0001
REQUERENTE: Ministério Público do Estado do Maranhão
CURATELA DE: SEBASTIANA ANDRADE LOPES
DESPACHO: Cuida-se de AÇÃO DE CURATELA movida por Ministério Público do Estado do Maranhão, objetivando a interdição
de seu/sua genitor(a) SEBASTIANA ANDRADE LOPES, indicando MIZRAIM KATHE ANDRADE LOPES para curador(a) sob
alegação de existência de quadro de demência e não consegue se locomover. Acompanham a exordial documentos. Decisão de
ID nº 11662567 - Pág. 1/2, concedeu a curatela provisória e designou-se audiência para exame pessoal e entrevista do(a)
curatelando(a). O(a) curatelando(a) foi devidamente citado(a), na pessoa da Sra. Mizraim Lopes, consoante certidão do oficial de
justiça (ID nº. 12669264). Em audiência de exame pessoal designada e não realizada (ID nº 12877914), diante da ausência da
interditanda. Laudo pericial conclusivo (ID nº 18642257 - Pág. 6/8). Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público
Estadual pugnou pela procedência do pedido (ID nº 20432628 - Pág. 1/5). É o relatório. Fundamento e Decido. Importante trazer a
baila que, a Lei que trata do estado das pessoas tem aplicação imediata e integral, razão pela qual, passo a apreciar o pedido com
base na Lei nº 13.146/2015, que trouxe mudanças no que pertine a capacidade das pessoas com deficiência. Segundo Pablo
Stolze, "em verdade, este importante estatuto, pela amplitude do alcance de suas normas, traduz uma verdadeira conquista social.
Trata-se, indiscutivelmente, de um sistema normativo inclusivo, que homenageia o princípio da dignidade da pessoa humana em
diversos níveis". Consoante o art. 1.767 do Código Civil, com redação dada pela Novel Lei nº 13.146/2015, estão sujeitos à
curatela: "I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade ; II - revogado; III - os ébrios
habituais e os viciados em tóxico ; IV - revogado; V - os pródigos". Por sua vez, o art. 1.768 do mesmo diploma legal, apresenta o
rol das pessoas legitimadas a promover a interdição, no qual se encontram os pais ou tutores, o cônjuge ou qualquer parente, o
Ministério Público e a própria pessoa. Por outro lado, extraio do laudo pericial, corroborado(s) pelo Estudo Social do caso (ID nº
11644275 - Pág. 1/5), que o(a) curatelando(a) é portador(a) de deficiência mental, apresentando quadro que torna o(a)
mencionado(a) cidadão(ã) relativamente incapaz e informa que o(a) requerente MIZRAIM KATHE ANDRADE LOPES, demonstra
disposição, interesse e preocupação com o bem estar do(a) curatelando(a), sendo a pessoa mais indicada para assumir a curatela.
Vislumbro, assim, que a situação apresentada nestes autos revela que o(a) curatelando(a) é detentor(a) de certo tipo de
vulnerabilidade que impede o discernimento, impossibilitando sua autodeterminação e, por conseguinte, o exercício pessoal e
direto dos direitos. Assim, por carecer de condições intelectuais de agir de modo consciente e responsável, necessita da
intervenção de outrem, no papel de representante, embora tratar-se de incapacidade relativa, uma vez que não pode manifestar-se
(art. 4, inciso III, do CC, com redação dada pela Lei nº 13.146/2015). Nesse sentido, trago à colação o seguinte trecho doutrinário:
"A razão que impulsiona a legislação a declarar determinadas pessoas como inábeis ao exercício de seus direitos é o
reconhecimento de que estas não têm condições, seja em virtude da pouca idade ou de doença, de administrar seus próprios
interesses. Desta forma, a manifestação de vontade destas pessoas não se constitui um elemento suficientemente hábil à prática
de atos jurídicos, pois lhes carece discernimento, maculando assim a própria vontade".(RODRIGUES, Rafael Garcia. A pessoa e o
ser humano no novo Código Civil. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). A parte geral do novo Código Civil: estudos na perspectiva
civil-constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 13-14)". Convém frisar que, com o decreto ora pleiteado, busca-se
resguardar o ser incapaz no trânsito jurídico patrimonial, para protegê-lo nos negócios praticados e proporcionar maior segurança
às relações jurídicas. À vista de tais considerações, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a curatela de
SEBASTIANA ANDRADE LOPES, declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma
do art. 4º, inciso III, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 13.146/2015. De acordo com o art. 1.767 do Código Civil,
combinado com o art. 755, do NCPC, nomeio curador(a) do(a) curatelado(a) o(a) Sr(a). MIZRAIM KATHE ANDRADE LOPES,
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brasileiro(a), portador(a) do RG n. 000064364596-9 SSP-MA, inscrito(a) no CPF sob o n. 684.800.243-72, residente e
domiciliado(a) na Rua Medeiros de Albuquerque, Casa 97, Codozinho, nesta Capital, que deverá ser intimado(a) para prestar
compromisso legal, a fim de que possa representá-lo(a) em juízo ou fora dele, inclusive para fins previdenciários, bem como
administrar financeiramente suas contas instituições financeiras públicas e privadas, especialmente, podendo fazer levantamento
de valores depositados junto à conta corrente ou poupança, ficando, também, o(a) referido(a) curador(a) nomeado(a)
depositário(a) fiel dos valores recebidos junto às instituições financeiras, vedado terminantemente ao curador emprestar, transigir,
dar quitação, alienar, hipotecar (art. 1.782, do CC), ou qualquer outro tipo de operação financeira que ponha em risco o patrimônio
do(a) curatelado(a). Lavre-se termo de curatela. Não havendo notícia de existência de bens materiais, dispenso a especialização
da hipoteca legal. Expeça-se mandado ao 1º Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da cidade de São Luís, Estado do
Maranhão (art. 755, § 3º, do Novo Código de Processo Civil c/c art. 29, V, da Lei nº 6.015/73), para que se proceda ao REGISTRO
da curatela de SEBASTIANA ANDRADE LOPES, brasileiro(a), filho(a) de SEVERINO JOSÉ DE ANDRADE e MARIA ANISIA DA
CONCEIÇÃO, portador(a) do RG n. 63534696-6 SSP-MA, inscrito(a) no CPF sob n. 794.961.563-04, CERTIDÃO DE
CASAMENTO n. 9868, às fls. 60, do Livro nº 1B do Cartório de Registro Civil da 1ª Zona do Município de São Luís, Estado do
Maranhão. Faça-se constar, ainda, determinação para que a curatela seja anotada, de ofício ou mediante comunicação, pelo oficial
de registro do nascimento/casamento do(a) curatelado(a). Publique-se na Imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os
limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente nos moldes do art. 755,
do NCPC. De já fica advertido(a) o(a) curador(a) de que, antes que ocorra o registro da sentença, não poderá assinar o respectivo
termo (art. 93, parágrafo único da Lei 6.015/73). Por fim, o(a) curador(a) nomeado(a) deverá prestar contas periodicamente perante
este Juízo, a cada 12 (doze) meses, cujo prazo passa a contar da ciência desta decisão (art. 84, § 4º, da Lei nº 13.146/15), bem
como deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito (art. 758, do CPC). Sem custas e
emolumentos, pelo pálio da justiça gratuita. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Serve a cópia desta
sentença como mandado. São Luís/MA, 13 de junho de 2019. ERNESTO GUIMARÃES ALVES Juiz de Direito respondendo pela
1ª Vara de Interdição e Sucessões

AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
PJE Nº 0802881-31.2018.8.10.0001
REQUERENTE: PAULA JUNIA SOUSA PINHEIRO
ADVOGADO: FABIOLA DE PAULA COSTA VERAS OAB: MA7876
SENTENÇA: Trata-se de pedido de alvará judicial para levantamento de valores não recebidos em vida por Luiz Domingos
Pinheiro, cujo feito se encontra sentenciado em ID 9782946, oportunidade em que foi determinada a expedição de ofício ao Banco
do Brasil para aferição de valores remanescentes na conta pertencente ao de cujus. Compulsando os autos,verifica-se a existência
de remanescente, o qual determino a liberação por meio de alvará. Portanto, expeça-se alvará autorizando PAULA JUNIA SOUSA
PINHEIRO, RG n.º 22052872002-0 e do CPF n.º 075.006.533-87, a levantar os valores de R$ 2.250,76 da conta 25133-X e R$
9,92 da conta poupança 510025133-2, agência 2972-6 do Banco do Brasil, não recebidos em vida pelo titular o(a) Sr(a). Sr. LUIZ
DOMINGOS PINHEIRO,(CPF n. 062.818.853-68), tudo com os devidos acréscimos legais. Ultimados os atos, arquive-se.
Publique-se. Serve cópia do presente despacho como carta/ofício/mandado/alvará. São Luís/MA, Segunda-feira, 12 de Agosto de
2019 Juiz HELIO DE ARAÚJO CARVALHO FILHO Titular da 1ª Vara de Interdição, Sucessão e Alvará.

AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
PJE Nº 0818364-38.2017.8.10.0001
REQUERENTE: ELCY GONCALVES ARAUJO e outros (2)
ADVOGADO: PAULO CESAR CORREA LINHARES OAB/MA12983 
SENTENÇA: É o relatório. Fundamento e Decido. Com efeito, o alvará judicial é um procedimento de jurisdição voluntária, onde se
objetiva a expedição de um mandado judicial, determinando a prática de um ato que, no presente caso, é o levantamento de
quantia atinente a saldo existente de titularidade de pessoa já falecida. Importante ressaltar que o objeto do presente alvará
independente encontra previsão na respectiva legislação, pois, nos termos do art. 666, do Novo Código de Processo Civil, somente
independerá de inventário/arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6.858/80, que, por sua vez, nos seu art. 1º,
caput, §§ 1º e 2º, bem como o decreto que a regulamentou (Decreto nº. 85.845/81), prevêem a situação do caso em tela como
meio de excepcionar a regra. Restou demonstrada a legitimidade das requerentes e apresentados documentos indispensáveis
para o julgamento favorável do pleito em questão. O caso em exame amolda-se ao previsto na Lei nº 6.858/80 que dispensa a
abertura de inventário ou arrolamento, pois se trata de garantia de direito sucessório sobre o valor depositado em nome do
falecido, cujo montante deve ser pago aos herdeiros (artigo 1.829, CC), conforme determina o art. 5º, do Decreto nº 85.845/81. "Art
. 5º Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento das quotas de que trata o artigo 1º deste decreto os sucessores do titular,
previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independentemente de inventário ou
arrolamento". Grifei. Assim, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, julgo procedente o pedido, autorizando ELCY GONÇALVES
ARAUJO (CPF 303.922.503-06), EULINA GONÇALVES PINHEIRO (CPF 134.226.183-68) e EUNICE CLÍMACO GONÇALVES
(CPF 064.988.413-20) a levantarem, em quotas iguais, a quantia referente ao RPV 31188-04.2017.4.01.9198/MA, oriundo da ação
de Execução contra a Fazenda Pública nº 16280-48.2014.4.01.3700), originalmente depositado na conta judicial nº 5131976527,
Agência 2301 da Caixa Econômica Federal. Para tanto, considerando que não foi informado pelo juízo federal qual o número da
conta judicial no qual recaiu a transferência dos valores, DETERMINO à Secretaria Judicial que proceda à consulta aos depósitos
judiciais do Banco do Brasil vinculados a este juízo, notadamente em referência ao presente processo, e em seguida, expeça
alvará em nome das partes de acordo com o dispositivo da sentença acima aposto. Custas na forma do art. 98, §3º do CPC, face à
gratuidade judiciária deferida. P. R. I. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. São Luís/MA, 16 de abril de 2019.
SARA FERNANDA GAMA Funcionando pela 1ª Vara de Interdição e Sucessões.
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Vara de Interesses Difusos e Coletivos
PROCESSO Nº 0014006-30.1998.8.10.0001 (140061998)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
REQUERIDO: CERVEJARIA ASTRA S/A UNIDADE EQUATORIAL -BRAHMA
ADVOGADO: TARCISIO ALMEIDA ARAUJO ( OAB 9516-MA )
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 14006-30.1998.8.10.0001 (14006/1998)AUTOR MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL PROMOTOR Luis Fernando Cabral Barreto Junior
RÉU Cervejaria Astra S/A sucedida pela AMBEV ADVOGADO OABMA 9516 Tarcísio Almeida Araújo Bruno Saulnier de Pierrelevee Vilça OABMA 11502 ATO
ORDINATÓRIOProvimento n.º 001/2007 da CGJ/MAINTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o recolhimento das custas de fl. 996 (R$
9.889,70), sob pena de inscrição do valor em dívida ativa. São Luís - MA, 02 de setembro de 2019.Georlinda FerroTécnica Judiciária Resp: 121038

Varas da Fazenda Pública

Primeira Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0003621-27.2015.8.10.0001 (39042015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: RAQUEL FERNANDES BARBOSA DE SOUZA 
ADVOGADO: JOSÉ ELOI SANTANA COSTA FILHO ( OAB 9335-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender de direito.São Luís, 04 de julho de 2019.Luzia
Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO Nº 0006296-31.2013.8.10.0001 (69592013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: MARIA DAS GRACAS PAVAO RIBEIRO 
ADVOGADO: ANA IZABEL SILVA ALEXANDRE CHAVES ( OAB 10701-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender de direito.São Luís, 04 de julho de 2019.Luzia
Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO Nº 0006379-76.2015.8.10.0001 (69602015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: MARLY DO ESPIRITO SANTO PINTO QUEIROZ 
ADVOGADO: ROSARIO DE FATIMA SILVA AIRES ( OAB 5137-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender de direito.São Luís, 04 de julho de 2019.Luzia
Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO Nº 0008422-54.2013.8.10.0001 (92312013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: JOSENILDE COSTA SEREJO 
ADVOGADO: ROBERTA COSTA ABREU DA SILVA ( OAB 11585-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender de direito.São Luís, 02 de julho de 2019. Luzia
Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO Nº 0008671-73.2011.8.10.0001 (84522011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANA MARIA ALVARES NUNES DO REGO e OUTROS
ADVOGADO: DORIANA DOS SANTOS CAMÊLLO ( OAB-MA: 6170 )
REU: ESTADO DO MARANHAO

DESPACHO:Tendo em vista a comunicação do peticionamento eletrônico do cumprimento de sentença no Sistema PJE-TJMA
(fls.216/218) e em conformidade com o art. 4º da Portaria-Conjunta 05/2017-TJMA, intime-se o requerido para
conhecimento.Cumpra-se.São Luís, 03 de julho de 2019.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda
Pública. Resp: 189969

PROCESSO Nº 0009443-94.2015.8.10.0001 (102232015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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AUTOR: ANA CRISTINA ABREU ARAÚJO e ANA MARIA BALDEZ SANTOS e CLEUDES GUIMARAES DOS SANTOS e ILDEMIRA CANTANHEDE DE
BRITO e MARIA DE FATIMA DA SILVA DE JESUS e MARIA DE FATIMA LEONARDO COUTINHO e MARIA DE LOURDES SANTOS AZEVEDO e MARIA
DO SOCORRO BRITO SANTOS e MARIA DOS REMEDIOS LIMA DOS SANTOS e MARIA ISABEL CARDOSO DOS SANTOS e MARIA NEUMA SOUSA DE
OLIVEIRA e RAIMUNDA PEREIRA NUNES e ROSA MARIA VIEIRA e TEREZA GUIMARAES SERRA e WALDIMEIA DE SOUSA SILVA 
ADVOGADO: KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY
EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA
NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e
KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO
CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES (
OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY
EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
Processo: 9443-94.2015.8.10.0001 (10223/2015)DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de
relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender
de direito, sem prejuízo do disposto no despacho de fl. 512.São Luís, 16 de julho de 2019.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda
Pública Resp: 189969

PROCESSO Nº 0012802-18.2016.8.10.0001 (153282016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: MARIA ANGÉLICA DE MELO FRAZÃO SILVA e MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA e MARIA DO AMPARO DA SILVA MENDONÇA e MARIA
LUSIMAR DE MESQUITA ALMEIDA e MARILENA RODRIGUES DOS SANTOS 
ADVOGADO: LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e
LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA GEÓRGIA
NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA )
REU: ESTADO DO MARANHÃO 
DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender de direito.São Luís, 16 de julho de 2019.Luzia
Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Resp: 189969

PROCESSO Nº 0014127-62.2015.8.10.0001 (152422015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MOISÉS COSTA RIBEIRO SANTOS e VICENTE DE PAULA DO REGO JUNIOR
ADVOGADO: VIRGINIA INGRID CARVALHO FONSECA ( OAB-MA: 12232 )

REU: ESTADO DO MARANHAO

DESPACHO:Processo em ordem com sentença e acórdão. Considerando a certidão de trânsito em julgado de fls. 102, determino,
por não haver, mais nenhuma providência a ser tomada por parte do Poder Judiciário, o arquivamento dos autos com baixa na
distribuição.Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 04 de julho de 2019.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da
Fazenda Pública Resp: 106112

PROCESSO Nº 0017609-18.2015.8.10.0001 (189432015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: ANA MARIA SILVA e DALVINA PEREIRA NUNES e ELIS REGINA AMORIM E AMORIM e FELICIANO GUILHON FILHO e JOSE BENEDITO
MARTINS e JOSE CARLOS BRITO COSTA e KENNIA SIMONE BEZERRA e MARIA AURICELIA DANTAS DE SOUSA LIMA e MARIA DA GUIA BATISTA
SANTOS e MARIA DAS GRAÇAS COSTA CASTRO e MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES ARAUJO e MARIA DE LOURDES CAMPOS e MARIA DO
CARMO FACUNDES NASCIMENTO e MARINALVA CANTANHEDE LIMA e NEUSITA SANTOS SILVA 
ADVOGADO: FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS
PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e
FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB
10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS
PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e
FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
Processo: 17609-18.2015.8.10.0001 (18943/2015)DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018,
de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que
entender de direito. Oportunidade em que a parte autora deverá dar cumprimento ao despacho de fl. 589.São Luís, 16 de julho de 2019.Luzia Madeiro
NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Resp: 189969

PROCESSO Nº 0021338-52.2015.8.10.0001 (229472015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: LISIANE SAMENESES RAMOS DA SILVA e MARIA APARECIDA FERREIRA HORAS e MARIA BARBARA MONTEIRO LISBOA e MARIA JOSE
GOMES e RAIMUNDA ISABEL PENHA FARIAS e RAIMUNDA NONATA SOUSA e RAIMUNDA NONATA VIANA EWERTON e ROSALIA MARIA AGUIAR
GASPAR e SONIA MARIA BELO SOARES e STENIO JOSE FERRAZ DE ALENCAR e TANIA MARIA ROCHA RABELO e TELMA MARIA MACHADO LIMA
e TERESINHA DE JESUS DA TRINDADE BRITO e TEREZA DE RIBAMAR VICTOR DA SILVA e TEREZA LEITE DE OLIVEIRA SOUSA 
ADVOGADO: FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS
PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e
FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB
10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS
PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e
FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
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Processo: 21338-52.2015.8.10.0001 (22947/2015)DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018,
de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que
entender de direito, sem prejuízo do disposto no despacho de fl. 550.São Luís, 16 de julho de 2019.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da
Fazenda Pública Resp: 189969

PROCESSO Nº 0025315-33.2007.8.10.0001 (253152007)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE: MARIA ASCENCAO SAMPAIO e MARIA COELHO DE SA e MARIA DE FATIMA SOUSA BARBOSA
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB-MA:3827 )

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO

DESPACHO:Intime-se o exequente para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre a Nota Explicativa
da Contadoria que repousa à fl. 162.Transcorrido o prazo acima assinalado, com ou sem resposta, certifique-se e após, voltem os
autos à conclusão, para deliberação.Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 04 de julho de 2019.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de
Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Resp: 106112

PROCESSO Nº 0032539-75.2014.8.10.0001 (352192014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUTOR: ALBERTINA ISIDORA MENDES e FRANCISCA ALMEIDA DE AZEVEDO e OUTROS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA ( OAB-MA: 6742 )

REU: ESTADO DO MARANHAO

DESPACHO:Intime-se o exequente para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre a certidão da
Contadoria que repousa à fl. 168.Transcorrido o prazo acima assinalado, com ou sem resposta, certifique-se e após, voltem os
autos à conclusão, para deliberação.Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 04 de julho de 2019.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de
Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Resp: 106112

PROCESSO Nº 0035423-43.2015.8.10.0001 (378742015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: ELMA RAQUEL SANTOS DA SILVA e MARIA DE LOURDES MATOS DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: ROSARIO DE FATIMA SILVA AIRES ( OAB 5137-MA ) e ROSARIO DE FATIMA SILVA AIRES ( OAB 5137-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender de direito.São Luís, 12 de julho de 2019.Luzia
Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Resp: 189969

PROCESSO Nº 0035423-43.2015.8.10.0001 (378742015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: ELMA RAQUEL SANTOS DA SILVA e MARIA DE LOURDES MATOS DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: ROSARIO DE FATIMA SILVA AIRES ( OAB 5137-MA ) e ROSARIO DE FATIMA SILVA AIRES ( OAB 5137-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender de direito.São Luís, 12 de julho de 2019.Luzia
Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Resp: 189969

PROCESSO Nº 0037093-53.2014.8.10.0001 (399622014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO-SINTSEP/MA
ADVOGADO: THIAGO BRHANNER GARCES COSTA ( OAB-MA: 8546 )

REU: ESTADO DO MARANHAO

DESPACHO:Intime-se o exequente para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre a Certidão da
Contadoria que repousa à fl. 51.Transcorrido o prazo acima assinalado, com ou sem resposta, certifique-se e após, voltem os
autos à conclusão, para deliberação.Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 04 de julho de 2019.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de
Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Resp: 106112

PROCESSO Nº 0037717-39.2013.8.10.0001 (411972013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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AUTOR: MUNICIPIO DE CHAPADINHA
ADVOGADO: JOAO ULISSES DE BRITTO AZÊDO ( OAB 7631A-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO

AÇÃO ORDINÁRIAProcesso : 37717-39.2013.8.10.0001 (41197/2013)Autor : Município de Chapadinha Réu : Estado do Maranhão DESPACHO Tendo em vista
a interposição de Recurso de Apelação pelas partes requerente e requerida, às fls.442/463 e 464/513 dos presentes autos, dê-se vista às referidas partes, para,
querendo, se manifestar, iniciando primeiramente pelo Estado do Maranhão, com o prazo de 30 (trinta) dias, e após ao Município de Chapadinha, para que
apresente em igual prazo suas contrarrazões, nos termos do Art. 1.010, § 1º, c/c art. 183, todos do CPC. Por derradeiro, com ou sem resposta, certifique-se e
remetam-se os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.Publique-se. Cumpra-se. São Luís, 27 de junho de 2019.Luzia Madeiro
NeponucenaJuíza de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública Resp: 189969

PROCESSO Nº 0039524-94.2013.8.10.0001 (432522013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: ANALICE GONÇALVES DE ARAUJO BARBOSA e ANTONIO GASPAR LIMA e CELIA SARAIVA PINHEIRO LEAL e CRISOGONO RODRIGUES
SANTOS e EDILENE BANDEIRA GUIMARAES e GLAUCIA TORRES DE MELO SOUSA e JOSIVALDO ALVES POLICARPO e LUCIANA BORGES
LEOCADIO e MARIA ANAZEUDA POLICARPO e MARIA ANTONIA AIRES DA SILVA e MARIA BETANIA PEREIRA DOS SANTOS e MARIA DE JESUS
OLIVEIRA JATAI e REGIANE PEREIRA MELO DE MENEZES e SHEILA LIMA DE MELO e VERA MARIA OLIVEIRA DA COSTA 
ADVOGADO: KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY
EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA
NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e
KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO
CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES (
OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e KALLY
EDUARDO CORREIA LIMA NUNES ( OAB 9821-MA ) e LUIS HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIS HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA (
OAB 3827-MA ) e LUIS HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIS HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIS HENRIQUE
FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIS HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIS HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e
LUIS HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIS HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIS HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA (
OAB 3827-MA ) e LUIS HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIS HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIS HENRIQUE
FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIS HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIS HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
Processo: 39524-94.2013.8.10.0001 (43252/2013)DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018,
de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que
entender de direito.São Luís, 09 de agosto de 2019.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Resp: 106112

PROCESSO Nº 0039648-09.2015.8.10.0001 (422602015)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXEQUENTE: MARIA LUCIMA SOUSA DELFINO 
ADVOGADO: LEONARDO SILVA GOMES PEREIRA ( OAB 14295-MA )
EXECUTADO: ESTADO DO MARANHAO 
DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender de direito.São Luís, 04 de julho de 2019.Luzia
Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO Nº 0039833-47.2015.8.10.0001 (424542015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOSJOSE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: FLUIMAN FERNANDES DE SOUZA ( OAB 5830PI-PI )

REU: ESTADO DO MARANHAO e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO: DECIO FREIRE(OAB-PI:7369-A); THAYS DE MOURA AMORIM(OAB-PI:14904)

DESPACHO:Defiro o requerimento ministerial formulado às fls.131/132-v, ao tempo em que determino que se proceda a realização
das diligências solicitadas pelo Ministério Público Estadual.Ato contínuo, intimem-se as partes para especificarem as provas que
pretendam produzir, bem como, para apresentarem, sem vinculação, eventuais pontos controvertidos que entenderem
necessários, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2º do art. 357 do CPC.Por fim, dê-se vista dos autos ao Órgão Ministerial
para fins de emissão de parecer conclusivo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São Luís, 5 de julho de 2019. Luzia Madeiro
NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública. Resp: 189969

PROCESSO Nº 0040050-90.2015.8.10.0001 (426782015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: ALTEMAR LIMA DE SOUSA e LAURIDEK AMORIM COSTA e RITA MARIA DE SOUSA CARVALHO e VANIA MARIA VIEIRA LAGO COIMBRA 
ADVOGADO: GEORGE FRANK SANTANA DA SILVA ( OAB 8254-MA ) e GEORGE FRANK SANTANA DA SILVA ( OAB 8254-MA ) e GEORGE FRANK
SANTANA DA SILVA ( OAB 8254-MA ) e GEORGE FRANK SANTANA DA SILVA ( OAB 8254-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender de direito.São Luís, 04 de julho de 2019.Luzia
Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO Nº 0040229-58.2014.8.10.0001 (432372014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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AUTOR: OLAVO NASCIMENTO ARAUJO 
ADVOGADO: HELENALDO SOARES DE CARVALHO ( OAB 8498-PI )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender de direito.São Luís, 04 de julho de 2019.Luzia
Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública. Resp: 189969

PROCESSO Nº 0040704-77.2015.8.10.0001 (433632015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: EDMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA e EDSON RODRIGUES DE MACEDO e IRAILDES RODRIGUES UCHOA
LUSTOSA e IVAN CESAR FONTINELE e LEONIDAS CASTRO BEZERRA e MARIA DE JESUS SILVA e MARIA LISALDA
BRAGA DE VASCONCELOS e MARIA ONESIA DE SOUSA OLIVEIRA e MARILENE BRANDAO CAMILO e RAIMUNDO
VIEIRA DOS ANJOS e ROSILENE LOPES FERREIRA e SILVIA MARIA BORGES RIBEIRO e VALDENIR ALVES DA SILVA e
VITORIANO AGUEDO SIQUEIRA FILHO e WELMA MARIA SOUSA BRANDAO 
ADVOGADO: CLERES MARIO BARREIRA LOBATO ( OAB 13277A-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
DESPACHO (...) Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendam produzir, bem como, para
apresentarem, sem vinculação, eventuais pontos controvertidos que entenderem necessários, no prazo de 5 (cinco) dias, nos
termos do § 2º do art. 357 do CPC.CUMPRA-SE.Intime-se. Cumpra-se.São Luís, 16 de agosto de 2019.Luzia Madeiro
NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO Nº 0041363-86.2015.8.10.0001 (441052015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: LOYSIANNE NASCIMENTO ARAUJO 
ADVOGADO: LUCIANE MARIA COSTA DA SILVA ( OAB 11846-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender de direito.São Luís, 02 de julho de 2019. Luzia
Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO Nº 0045649-44.2014.8.10.0001 (488622014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: NAPOLEAO RAMOS
ADVOGADO: JOSILENE CAMARA CALADO ( OAB-MA: 5315 )

REU: ESTADO DO MARANHAO

DESPACHO:Processo em ordem com sentença e acórdão. Considerando a certidão de trânsito em julgado de fls. 252, determino,
por não haver, mais nenhuma providência a ser tomada por parte do Poder Judiciário, o arquivamento dos autos com baixa na
distribuição.Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 04 de julho de 2019.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da
Fazenda Pública Resp: 106112

PROCESSO Nº 0046195-65.2015.8.10.0001 (492252015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: SONIA MARIA SOUSA DA SILVA 
ADVOGADO: LUCIANA MARIA FRAZÃO BRANDÃO ATAIDE ( OAB 11638-MA )
REU: ESTADO DO MARANHÃO 
DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender de direito.São Luís, 12 de julho de 2019.Luzia
Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Resp: 189969

PROCESSO Nº 0050040-08.2015.8.10.0001 (535332015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES 
ADVOGADO: JOSÉ ELOI SANTANA COSTA FILHO ( OAB 9335-MA )
REU: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que entender de direito.São Luís, 12 de julho de 2019.Luzia
Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Resp: 189969

PROCESSO Nº 0051296-20.2014.8.10.0001 (547422014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: FRANCISCO MENDONÇA SILVA e GILVAN TEIXEIRA DO NASCIMENTO e NASCIMENTO DE JESUS VIEIRA BRUSACA 
ADVOGADO: FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS
PESTANA ( OAB 10551-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
Processo: 51296-20.2014.8.10.0001 (54742/2014)DESPACHOTendo em vista a tese fixada no âmbito do Incidente Assunção de Competência nº 18.193/2018,
de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira1, determino a intimação das partes, com o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeiram o que
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entender de direito, sem prejuízo do disposto no despacho de fl. 214.São Luís, 16 de julho de 2019.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da
Fazenda Pública Resp: 189969

PROCESSO Nº 0054867-33.2013.8.10.0001 (600132013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: DENILSON FERREIRA SANTOS
ADVOGADO: WLADIMIR DE CARVALHO ABREU ( OAB-MA: 2723 )

REU: ESTADO DO MARANHAO

DESPACHO:Considerando a certidão de trânsito em julgado de fls. 129, determino a intimação da parte autora para, no prazo de
60 (sessenta) dias, requerer o que entender de direito.Transcorrido o prazo acima assinalado, sem manifestação, arquive-se os
presentes autos, procedendo a baixa na distribuição.Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 04 de julho de 2019.Luzia Madeiro
NeponucenaJuíza da 1.ª Vara da Fazenda Pública. Resp: 189969

PROCESSO Nº 0011108-58.2009.8.10.0001 (111082009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FTL FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A 
ADVOGADO: DANIEL CIDRÃO FROTA ( OAB 19976-CE ) e GRAZIELLA MERCEZ VIEGAS GUIMARAES BAIMA ( OAB
14191-MA ) e JOSE ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE ( OAB 11160-CE ) e MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO ( OAB 23495-CE
) e NELSON BRUNO VALENÇA ( OAB 15783-CE )
REU: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO
SENTENÇA:
Homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência de fls. 6167 formulado pela parte
autora, TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ajuizada em face do
ESTADO DO MARANHÃO, Processo nº. 11108-58.2009.8.10.0001.Em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de
mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Entretanto, em atenção ao princípio da causalidade, com fulcro no
art. 90 da norma processual vigente, condeno a parte autora em custas processuais como recolhidas, bem como, ao pagamento
de honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 5% (cinco por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do
art. 85, §3º, inciso III do Código de Processo Civil vigente. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. São
Luís, 28 de junho de 2019.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Resp: 189969

Segunda Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0025915-44.2013.8.10.0001 (283892013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: KEILA CRISTINA VIANA CANTUARIA
ADVOGADO: GABRIEL PINHEIRO CORRÊA COSTA ( OAB 9805-MA )

REU: MUNICIPIO DE PIRAPEMAS

DECISÃOConsiderando o domicílio da parte requerida, há que se aplicar a regra contida no art. 75, inciso III, do Código Civil c/c art. 53, inciso III, alínea a, do
novo Código de Processo Civil; pelo que se perfaz incompetente este Juízo para processar e julgar o caso sob cotejo.Ademais, os fatos não ocorreram neste
foro, estando todas as provas localizadas no Município de Pirapemas/MA, motivo pelo qual, com base na fundamentação supra, declino da competência e
determino a remessa dos autos à Comarca de Cantanhede/MA, da qual o Município de Pirapemas é termo, dando-se a respectiva baixa na distribuição.São Luís,
13 de agosto de 2019.Carlos Henrique Rodrigues VelosoJuiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Resp: 155663

PROCESSO Nº 0035584-53.2015.8.10.0001 (380472015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

IMPETRANTE: FABIO DOS REIS ABREU
ADVOGADO: LUCINALDO CARVALHO DA SILVA ( OAB 12459-MA )

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PREVIDENCIA

DECISÃOCuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Fábio dos Reis Abreu contra ato do Secretário de Estado da Gestão e Previdência. Frise-se que
o art. 30, I, "f", da Lei Complementar n° 014/91 - Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão, o art. 81, VI, da Constituição Estadual,
bem como o art. 11, inc. I, alínea "f" do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, prevêem a competência originária do Tribunal de Justiça para processar e
julgar Mandado de Segurança contra atos de Secretário de Estado, o que torna este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar essa ação,
como podemos observar da leitura dos artigos transcritos abaixo:Art. 30. Compete ao Tribunal de Justiça:I - processar e julgar originariamente:(...)f) O Habeas
Data e o Mandado de Segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, dos Tribunais de Contas do Estado e dos
Municípios, dos Procuradores-Gerais, dos Secretários de Estado, do próprio Tribunal, do seu Presidente ou de suas Câmaras, do Presidente destas, do
Corregedor-Geral da Justiça, e de Desembargador. (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão). (grifamos)Art.  81. Compete ao
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Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente:(...)VII - o habeas-corpus e o mandado de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa da
Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado dos Procuradores-Gerais, dos Secretários de Estado e do próprio Tribunal de Justiça. (Constituição
Estadual). (grifamos)Art. 6° Compete ao Plenário processar e julgar originariamente:(...)V - mandados de segurança e habeas data contra atos ou omissões do
governador, da mesa e presidência da Assembléia Legislativa, do presidente do Tribunal de Justiça, do corregedor-geral da Justiça, dos presidentes das
câmaras reunidas ou isoladas, dos desembargadores, do presidente do Tribunal de Contas e do procurador-geral de Justiça; (Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão). Em face do exposto, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com a devida baixa na
distribuição.Publique-se.São Luís, 13 de agosto de 2019.Carlos Henrique Rodrigues VelosoJuiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Resp: 155663

Terceira Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0012082-56.2013.8.10.0001 (130902013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: LUCIDALVA FROZ RIBEIRO
ADVOGADO: FERNANDO ANDRÉ PINHEIRO GOMES ( OAB 7067-MA ) e LICIA VALERIA PINTO CAMPOS ( OAB 6023-MA )
REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO: ALEXSANDRO RAHBANI ARAGAO FEIJÓ ( OAB -MA )
ATO ORDINATÓRIO: Provimento 22/2018 da CGJ/MA Por força do disposto no Art. 203 § 4º e nos termos do artigo 1.010, § 1º, do
Código de Processo Civil, fica intimado o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS para dar ciência da prolatação da sentença de folhas 382/391,
como também, apresentar as contrarrazões ao recurso de Apelação Cível de folhas 394/399, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, ex
vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, independentemente do juízo de admissibilidade. Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 02 de setembro de
2019Quesia Costa Serra SousaSecretária Judicial Substituta 3ª Vara da Fazenda Pública Resp: 121434

PROCESSO Nº 0018827-52.2013.8.10.0001 (206172013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JANICE ALVES DA CRUZ
ADVOGADO: LICIA VALERIA PINTO CAMPOS ( OAB 6023-MA )
REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO: AIRTON JOSE TAJRA FEITOSA ( OAB PROCURADORMUNICIPAL-MA )
ATO ORDINATÓRIO: Provimento 22/2018 da CGJ/MA Por força do disposto no Art. 203 § 4º e nos termos do artigo 1.010, § 1º, do
Código de Processo Civil, fica intimado o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS para dar ciência da prolatação da sentença de folhas 298/302,
como também, apresentar as contrarrazões ao recurso de Apelação Cível de folhas 305/310, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, ex
vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, independentemente do juízo de admissibilidade. Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 02 de setembro de 2019
Quesia Costa Serra SousaSecretária Judicial Substituta 3ª Vara da Fazenda Pública Resp: 121434

PROCESSO Nº 0049909-38.2012.8.10.0001 (534062012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MAURO ROGÉRIO LEONARDI
ADVOGADO: DANYELLE SANTOS GARCES LEONARDI ( OAB 8825-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: LUCIANA CARDOSO MAIA ( OAB PROCURADORADOESTAD-MA )
ATO ORDINATÓRIO: Provimento 22/2018 da CGJ/MA Por força do disposto no Art. 203 § 4º e nos termos do artigo 1.010, § 1º, do
Código de Processo Civil, fica(m) intimada(s) a(s) apelada(s) para apresentar(em) contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, independentemente do juízo de admissibilidade. Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 02 de
setembro de 2019Quesia Costa Serra SousaSecretária Judicial Substituta 3ª Vara da Fazenda Pública Resp: 121434

PROCESSO Nº 0006205-67.2015.8.10.0001 (67602015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: IARA COUTINHO 
ADVOGADO: FRACISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO ( OAB 3810-MA ) e SONIA MARIA LOPES COELHO ( OAB 3811-
MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
DESPACHO.Intimem-se as partes, para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do Laudo Pericial de fls.
83/93 (art. 477, § 1º, do CPC). Após, conclusos.Cumpra-se.São Luís (MA), 19 de agosto de 2019.Juiz Itaércio Paulino da Silva
Titular da 3ª Vara da Fazenda Pública Resp: 137778

PROCESSO Nº 0013763-90.2015.8.10.0001 (148652015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MOISES HENRIQUE NOGUEIRA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: LUANA MENEZES FONSECA ( OAB 11558-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
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ADVOGADO: LUCIANA CARDOSO MAIA ( OAB PROCURADORADOESTAD-MA )
DESPACHO.Considerando a apresentação dos embargos de declaração, intime-se a parte contrária para se manifestar, no prazo
de 5 (cinco) dias. A seguir, conclusos.Cumpra-se.São Luís (MA), 19 de agosto de 2019. Juiz Itaércio Paulino da SIlva.Titular da 3ª
Vara da Fazenda Pública. Resp: 137778

PROCESSO Nº 0018017-09.2015.8.10.0001 (193932015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: HUGO DOURADO DE NEGREIROS e SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO EST DO MA-
SINTSEP 
ADVOGADO: THIAGO BRHANNER GARCES COSTA ( OAB 8546-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
ADVOGADO: RODRIGO MAIA ROCHA ( OAB PROCURADORESTADUAL-MA )
DESPACHOIntimem-se os exequentes, para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre a Certidão de fls. 67, oriunda da
Contadoria Judicial, colacionando os documentos ali requeridos, para fins de apuração do valor correto da execução.Cumprida a
determinação supra, retornem-se os autos à Contadoria Judicial.Publique-se. Cumpra-se.São Luís (MA), 07 de agosto de 2019.
Juiz Itaercio Paulino da SilvaTitular da 3ª Vara da Fazenda Pública. Resp: 137778

PROCESSO Nº 0019236-57.2015.8.10.0001 (206962015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: EVILAZIO PEREIRA 
ADVOGADO: DR. HERINQUE MOREIRA FILHO ( OAB 6761-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
PROCESSO N. 19236-57.2015.8.10.0001 - 206962015Autor(a): EVILAZIO PEREIRA.DESPACHO.Intimem-se as partes para, no
prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3º, CPC), declinarem se pretendem produzir provas ou requererem o julgamento antecipado da
lide, nos termos do art. 355 do CPC.Após, conclusos.Cumpra-se.São Luís (MA), 6 de agosto de 2019. Juiz Itaércio Paulino da
SilvaTitular da 3ª Vara da Fazenda Pública. Resp: 189738

PROCESSO Nº 0019236-96.2011.8.10.0001 (189582011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

EXEQUENTE: ANA KATIA SILVA CASTRO e CIBELLE CRISTHINA ARAGAO PEREIRA e ELIETE LOPES MELO DE MACEDO e IVANILDE BANDEIRA DE
MELO TORRES e JOAQUIM LINDOSO MARQUES e JOSE DE RIBAMAR SOUSA DIAS JUNIOR e JOSE RIBAMAR DOS ANJOS SANTOS e JULIENE LIMA
DA PAZ e LOURENÇO CANTANHEDE MORAES e MARCOS NEIFE COSTA CALDAS e RAIMUNDA LIMA GUIMARAES
ADVOGADO: LUIZ ROBERTO GODINHO GONÇALVES ( OAB 06563-MA ) e LUIZ ROBERTO GODINHO GONÇALVES ( OAB 06563-MA ) e LUIZ
ROBERTO GODINHO GONÇALVES ( OAB 06563-MA ) e LUIZ ROBERTO GODINHO GONÇALVES ( OAB 06563-MA ) e LUIZ ROBERTO GODINHO
GONÇALVES ( OAB 06563-MA ) e LUIZ ROBERTO GODINHO GONÇALVES ( OAB 06563-MA ) e LUIZ ROBERTO GODINHO GONÇALVES ( OAB 06563-
MA ) e LUIZ ROBERTO GODINHO GONÇALVES ( OAB 06563-MA ) e LUIZ ROBERTO GODINHO GONÇALVES ( OAB 06563-MA ) e LUIZ ROBERTO
GODINHO GONÇALVES ( OAB 06563-MA ) e LUIZ ROBERTO GODINHO GONÇALVES ( OAB 06563-MA ) e PAULO ROBERTO ALMEIDA ( OAB 6395-MA )
e PAULO ROBERTO ALMEIDA ( OAB 6395-MA ) e PAULO ROBERTO ALMEIDA ( OAB 6395-MA ) e PAULO ROBERTO ALMEIDA ( OAB 6395-MA ) e
PAULO ROBERTO ALMEIDA ( OAB 6395-MA ) e PAULO ROBERTO ALMEIDA ( OAB 6395-MA ) e PAULO ROBERTO ALMEIDA ( OAB 6395-MA ) e
PAULO ROBERTO ALMEIDA ( OAB 6395-MA ) e PAULO ROBERTO ALMEIDA ( OAB 6395-MA ) e PAULO ROBERTO ALMEIDA ( OAB 6395-MA ) e
PAULO ROBERTO ALMEIDA ( OAB 6395-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR DO ESTADO Dr. RODRIGO MAIA ROCHA

DESPACHO
(...) Com juntada aos autos das medidas dando conta do acenado cumprimento do decisum intime-se o autor para requer o que entender de direito, no prazo de
05 (cinco) dias.Após, conclusos.Cumpra-se.São Luís (MA), 27 de maio de 2019. Juiz ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA Titular da 3ª Vara da fazewnda Pública
Resp: 137778

PROCESSO Nº 0026279-79.2014.8.10.0001 (284822014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FRANCISCA DAS CHAGAS MORAIS SOUSA 
ADVOGADO: ANTÔNIO GERALDO DE OLIVEIRA MARQUES ( OAB 5759-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
ADVOGADO: OSMAR CAVALCANTE OLIVEIRA ( OAB PROCURADOR-MA )
DESPACHO. Compulsando os autos, constato que o ESTADO DO MARANHÃO, quando da apresentação da sua contestação (fls.
87/95) juntou documentos de fls. 96/97, onde consta as filhas do de cujus, CAMILY SOUSA ARRUDA e QUÉSIA NATHÁLIA LIMA
ARRUDA, como beneficiárias da pensão, bem como requereu que elas fossem incluídas no polo passivo da demanda como
litisconsorte passivo necessário (art. 114, do CPC).Assim, chamo o feito à ordem, e determino a intimação da para autora, para, no
prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, incluindo no polo passivo as filhas do de cujus alhures mencionadas, e requerer suas
citações para ingresseram no presente feito, posto as mesmas possuirem legítimo interesse na demanda, sob pena de extinção do
processo.Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 20 de agosto de 2019.Juiz Itaércio Paulino da SIlvaTitular da 3ª Vara da Fazenda
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Pública. Resp: 137778

PROCESSO Nº 0034209-56.2011.8.10.0001 (336942011)
AÇÃO: INCIDENTES | EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

REQUERENTE: ALDERLINA RIBEIRO PINTO e ELIESER ALVES BARBOSA e FRANCISCA DE ASSIS MARQUES CARVALHO e FRANCISCA DO
SOCORRO DE SOUSA GALVAO e JOANA BATISTA MOURA e LUCIRAN FURTADO BRANDAO e LUZIA FERREIRA DE ARAUJO FILHA e MARIA DO
SOCORRO SOARES MARQUES SOUZA e MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO e MARIA REGINA DA SILVA LINHARES e MARIA
VERA BARBOSA TEIXEIRA e OLGA MARIA DE SOUZA FILGUEIRAS e RAIMUNDA GARRETO
ADVOGADO: FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS
PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA ) e LUIZ
HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB
3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO
TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ
HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB
3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e THIAGO HENRIQUE DE
SOUSA TEIXEIRA ( OAB 10012-MA ) e THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA ( OAB 10012-MA ) e THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA ( OAB
10012-MA ) e THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA ( OAB 10012-MA ) e THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA ( OAB 10012-MA ) e THIAGO
HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA ( OAB 10012-MA ) e THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA ( OAB 10012-MA ) e THIAGO HENRIQUE DE SOUSA
TEIXEIRA ( OAB 10012-MA )

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN ( OAB -MA )

Proceda-se à intimação pessoal do(a) Secretário(a) de Estado da Gestão e Previdência - SEGEP, LÍLIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES, ou quem suas
vezes fizer, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o cumprimento da decisão de fl. 435, que determinou a efetiva incorporação dos percentuais
de 1,12% aos vencimentos/proventos dos autores ALDERINA RIBEIRO PINTO, MARTA REGINA DA SILVA LINHARES, MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
DO NASCIMENTO, FRANCISCA DO SOCORRO DE SOUSA GALVÃO, MARIA VERA BARBOSA TEIXEIRA, OLGA MARIA DE SOUZA FILGUEIRAS, MARIA
DO SOCORRO SOARES MARQUES SOUZA, ELIESER ALVES BARBOSA; 4,36% aos vencimentos/proventos dos autores FRANCISCA DE ASSIS MARQUES
CARVALHO, RAIMUNDA GARRETO, LUCIRAM FURTADO BRANDÃO, LUIZA FERREIRA DE ARAUJO FILHA; 6,02% aos vencimentos/proventos da autora
JOANA BATISTA MOURA, sob pena de caracterização de crime de desobediência (art. 330, CP) e responsabilização pessoal pelo pagamento de multa diária no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado inicialmente a 30(trinta) dias, em caso de inércia.Serve uma via deste despacho como MANDADO, o qual deverá
ser instruído com cópias das fls. 435, 437/438 e 439, e cumprido por Oficial de Justiça.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São Luis (MA), 26 de agosto de 2019.
Juiz ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA Titular da 3ª Vara da Fazenda Pública Resp: 103614

PROCESSO Nº 0038857-40.2015.8.10.0001 (414312015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: GENIVAL SILVA CASTRO 
ADVOGADO: CARLOS LEMOS GOMES ( OAB 14087-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
Processo N.º 38857-40.2015.8.10.0001 - 414312015.Requerente(s): GENIVAL SILVA CASTRO .DESPACHOIntime-se o autor
para, caso queira, apresentar RÉPLICA no prazo de 15 (quinze) dias.Após, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias
(art. 218, §3º, CPC), especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide.Por fim, dê-
se vista ao Ministério Público Estadual para a emissão de parecer, nos termos do art. 179 do Código de Processo Civil.Cumpra-
se.São Luís (MA), 6 de agosto de 2019. Juiz Itaércio Paulino da Silva.Titular da 3ª Vara da Fazenda Pública. Resp: 189738

PROCESSO Nº 0040266-51.2015.8.10.0001 (429102015)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXEQUENTE: DELCIMAR MOREIRA MATIAS 
ADVOGADO: ELDA PEREIRA SILVA ( OAB 10546-MA ) e LEONARDO SILVA GOMES PEREIRA ( OAB 14295-MA )
EXECUTADO: ESTADO DO MARANHAO Processo nº 40266-51.2015.8.10.0001 - 429102015.EXEQUENTE: DELCIMAR
MOREIRA MATIASDESPACHO.Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a referida
impugnação.Em seguida, com ou sem a juntada da manifestação, devidamente certificado nos autos, encaminhe-se à Contadoria
Judicial a fim de se certificar da exatidão dos cálculos e sua adequação com o título judicial exequendo, oportunidade em que
deverá proceder à atualização do valor, devendo o referido setor especificar se houve ou não eventual excesso na execução
quando da elaboração dos cálculos, no início da execução, pelo autor/embargado, quantificando-o se for o caso.Após, conclusos
para julgar a impugnação.São Luís (MA), 5 de agosto de 2019. Juiz Itaércio Paulino da SilvaTitular da 3ª Vara da Fazenda Pública
Resp: 189738

PROCESSO Nº 0042866-16.2013.8.10.0001 (468792013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS-MA 
ADVOGADO: ALTEREDO DE JESUS NERES FERREIRA ( OAB 6556-MA ) e DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE ( OAB
5991-MA ) e TAYANE MARTINS ALMEIDA ( OAB 12446-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
ADVOGADO: FRANCISCO JOMAR CAMARA ( OAB PROCURADORESTADUAL-MA )
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PROCESSO N. 42866-16.2013.8.10.0001 - 468792013Autor(a): MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS-
MA.DESPACHO.Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3º, CPC), declinarem se pretendem produzir
provas ou requererem o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC.Após, conclusos.Cumpra-se.São Luís (MA),
6 de agosto de 2019. Juiz Itaércio Paulino da SilvaTitular da 3ª Vara da Fazenda Pública. Resp: 189738

PROCESSO Nº 0045679-45.2015.8.10.0001 (486552015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: MARIA LUCIA MARTINS RODRIGUES 
ADVOGADO: LEONARDO SILVA GOMES PEREIRA ( OAB 14295-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
Processo nº 45679-45.2015.8.10.0001 - 486552015.EXEQUENTE: MARIA LUCIA MARTINS RODRIGUESDESPACHOIntime-se a
parte impugnada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a referida impugnação.São Luís (MA), 5 de agosto de
2019. Juiz Itaércio Paulino da SilvaTitular da 3ª Vara da Fazenda Pública Resp: 189738

PROCESSO Nº 0052491-74.2013.8.10.0001 (574262013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ELIDA CRISTINA RODRIGUES RUBIM
ADVOGADO: DARKSON ALMEIDA DA PONTE MOTA ( OAB 10231-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: CARLOS SANTANA LOPES ( OAB PROCURADOR-MA )

DESPACHO.Em atenção ao Ofício nº 32/2018 - ASSEJUR/IPRV, oficie-se ao Secretaria de Estado da Gestão, Patrimonio e Assistência dos Sevidores do Estado
do Maranhão para que, no prazo de 15(quinze) dias, proceda ao depósito dos valores correspondentes a pensão das requerentes nas contas bancárias de Elida
Cristina Rodrigues Rubim agência nº 2953-X, conta nº 28566-8 e de Layla Cristina Rubim Silva, agência nº 1414-1, conta corrente nº 64736-5, ambas do Banco
do Brasil, conforme documentos de fls. 256/257, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), contados a partir da ciência desta ordem, no
caso de descumprimento. Após, intime-se a Fazenda Pública, mediante carga dos autos, para apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, a teor do art.
535 do CPC, quanto ao cumprimento de sentença de fls. 172/181, dos autos. Intime-se.A seguir, conclusos.Cumpra-se.São Luís (MA), 27 de agosto de 2019.
Juiz Itaércio Paulino da SIlva.Titular da 3ª Vara da Fazenda Pública. Resp: 137778

Quarta Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0012973-09.2015.8.10.0001 (140162015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ADRIANA CUNHA E SILVA e ANA LUCIA VIEIRA MELO e BERENICE DE SOUSA CAMAPUM ALMEIDA e CINTIA CAROLINE GOMES PENHA e
ELCINA DE JESUS CASTRO RIBEIRO e FRANCISCO GOMES MARQUES e JOSÉ CICERO SILVA MACARIO JUNIOR e MARIA ARIMATEA BARROS
COSTA e MARIA NILTA REGO DE OLIVEIRA e MARIA RAIMUNDA MENDONÇA FURTADO e MARINEA MARTINS COSTA PEREIRA DA SILVA e
MARINETE FERREIRA DA SILVA CHAVES e RAQUEL GOMES BEZERRA DE SOUSA e RONILSON DE ABREU PINTO e VALDECI PIRES SERRA

REU: ESTADO DO MARANHAO

Processo n° 12973-09.2015 (140162015)EMBARGOS DE DECLARAÇÃOEMBARGANTES: ADRIANA CUNHA E SILVA E OUTROS.EMBARGADO: ESTADO
DO MARANHÃO.Vistos, etc.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANA CUNHA E SILVA E OUTROS, contra a ESTADO DO MARANHÃO,
alegando que houve omissões, contradições e erro material na decisão embargada ao aplicar a limitação temporal por interpretação equivocada da
jurisprudência do STF, uma vez que a mesma só incide nos casos em que Lei que reestruturou a carreira fizer a expressa absolvição do índice de perda da
URV.Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. É o relatório. Decido.Os embargos de declaração têm por escopo a eliminação de
obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, não se prestando, todavia, ao
revolvimento de questão de fundo.No feito o embargante pretende a reapreciação da matéria cuja via é imprópria.Conquanto possam ser utilizados com o
propósito de prequestionar a matéria devem, todavia, enquadram-se nas hipóteses delineadas no artigo 1.022, I e II, do CPC.Nos autos constam de forma clara
os elementos que motivaram a decisão, inexistindo a alegada omissão, contradição e erro material não sendo os embargos a via adequada para reapreciação da
matéria que fundamentou-se jurisprudência pátria pacificada. Face ao exposto, julgo improcedentes os embargos de declaração opostos, por não se encontrarem
presentes na sentença as omissões e obscuridades alegadas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís/MA, 28 de agosto de 2019.Oriana GomesJuíza
Titular da 4ª Vara da Fazenda Pública. Resp: 164251

PROCESSO Nº 0012973-09.2015.8.10.0001 (140162015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ADRIANA CUNHA E SILVA e ANA LUCIA VIEIRA MELO e BERENICE DE SOUSA CAMAPUM ALMEIDA e CINTIA CAROLINE GOMES PENHA e
ELCINA DE JESUS CASTRO RIBEIRO e FRANCISCO GOMES MARQUES e JOSÉ CICERO SILVA MACARIO JUNIOR e MARIA ARIMATEA BARROS
COSTA e MARIA NILTA REGO DE OLIVEIRA e MARIA RAIMUNDA MENDONÇA FURTADO e MARINEA MARTINS COSTA PEREIRA DA SILVA e
MARINETE FERREIRA DA SILVA CHAVES e RAQUEL GOMES BEZERRA DE SOUSA e RONILSON DE ABREU PINTO e VALDECI PIRES SERRA

REU: ESTADO DO MARANHAO

Processo n° 12973-09.2015 (140162015)EMBARGOS DE DECLARAÇÃOEMBARGANTES: ADRIANA CUNHA E SILVA E OUTROS.EMBARGADO: ESTADO
DO MARANHÃO.Vistos, etc.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANA CUNHA E SILVA E OUTROS, contra a ESTADO DO MARANHÃO,
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alegando que houve omissões, contradições e erro material na decisão embargada ao aplicar a limitação temporal por interpretação equivocada da
jurisprudência do STF, uma vez que a mesma só incide nos casos em que Lei que reestruturou a carreira fizer a expressa absolvição do índice de perda da
URV.Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. É o relatório. Decido.Os embargos de declaração têm por escopo a eliminação de
obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, não se prestando, todavia, ao
revolvimento de questão de fundo.No feito o embargante pretende a reapreciação da matéria cuja via é imprópria.Conquanto possam ser utilizados com o
propósito de prequestionar a matéria devem, todavia, enquadram-se nas hipóteses delineadas no artigo 1.022, I e II, do CPC.Nos autos constam de forma clara
os elementos que motivaram a decisão, inexistindo a alegada omissão, contradição e erro material não sendo os embargos a via adequada para reapreciação da
matéria que fundamentou-se jurisprudência pátria pacificada. Face ao exposto, julgo improcedentes os embargos de declaração opostos, por não se encontrarem
presentes na sentença as omissões e obscuridades alegadas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís/MA, 28 de agosto de 2019.Oriana GomesJuíza
Titular da 4ª Vara da Fazenda Pública. Resp: 164251

PROCESSO Nº 0013465-45.2008.8.10.0001 (134652008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE: CARMEM LUCIA POSSIDONIO DOS SANTOS e DELZUITA SOUZA ALVES DA SILVA e EDENILZA
SANTANA NOLETO DA SILVA e GINALVA DE SOUSA COELHO PORTO
ADVOGADO: GUTEMBERG SOARES CARNEIRO ( OAB 5775-MA ) e GUTEMBERG SOARES CARNEIRO ( OAB 5775-MA ) e
GUTEMBERG SOARES CARNEIRO ( OAB 5775-MA ) e GUTEMBERG SOARES CARNEIRO ( OAB 5775-MA ) e SILVANA
CRISTINA REIS LOUREIRO ( OAB 5976-MA ) e SILVANA CRISTINA REIS LOUREIRO ( OAB 5976-MA ) e SILVANA CRISTINA
REIS LOUREIRO ( OAB 5976-MA ) e SILVANA CRISTINA REIS LOUREIRO ( OAB 5976-MA )

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: RICARDO GAMA PESTANA ( OAB PROCURADORDOESTADO-MA )
AÇÃO ORDINÁRIAProcesso : 13465-45.2008.8.10.0001 (13465/2008)Autoras : Carmem Lúcia Possidonio dos Santos e
OutrasAdvogado : Dr. Luiz Henrique Falcão Teixeira - OAB/MA 3.827Réu : Estado do Maranhão Procurador : Dr. Roberto Benedito
Lima GomesDESPACHOTratam-se de Recursos de Apelação interpostos pela parte Autora (ff. 151/158) e pela parte Ré (ff.
163/180) contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial. O recurso é cabível na espécie; as partes são legítimas
(art. 996 do CPC); seu manifesto interesse processual é evidente; e não há no caderno processual qualquer fato impeditivo ou
extintivo do direito de recorrer (art. 1000 do CPC).As petições encontram-se formalmente regulares (art. 1000 do CPC), foram
protocoladas no prazo legal, conforme certidões de ff. 159 e 181, e no presente caso o preparo é dispensável ante a assistência
judiciária gratuita deferida à f. 36 (art. 98, inciso VIII, do CPC) e isenção legal do ente público.Observando a regra do art. 1.010, §
1º, c/c art. 183, ambos do CPC, intimem-se as partes Apeladas para, no prazo de 15 (quinze) dias, em relação às Autoras, e de 30
(trinta) dias, em relação ao Réu, apresentarem resposta escrita ao presente recurso. Após, com ou sem resposta, certifique-se e
remetam-se os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para apreciação do apelo, face a urgência
que o caso requer.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São Luís/MA, 29 de agosto de 2019. MARCO AURÉLIO
BARRETO MARQUESJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública Resp: 193052

Processo : 8342-32.2009.8.10.0001 (8342/2009)
Autora : Município de São Luís
Procurador : Dr. Airton José Tajra Feitosa
Réu : Ítalo Braga
DESPACHOConsiderando a certidão de trânsito em julgado de f. 94, ante a intempestividade da apelação interposta, determino a
intimação da parte Autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, tomar conhecimento e requerer o que entender de direito. Transcorrido
o prazo acima assinalado, sem manifestação, arquivem-se os presentes autos, procedendo a baixa na distribuição.Publique-se.
Cumpra-se.São Luís/MA, 29 de agosto de 2019.MARCO AURÉLIO BARRETO MARQUESJuiz de Direito Auxiliar respondendo
pela 4ª Vara da Fazenda Pública Resp: 193052

PROCESSO Nº 0009207-84.2011.8.10.0001 (89972011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA
ADVOGADO: BRUNO SANTOS CORRÊA ( OAB 6871-MA )

REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS

R. Hoje. À Contadoria Judicial para efetivação dos cálculos devido, de acordo com a parte final da sentença de fls. 129-132. Oriana Gomes, Juíza de Direito
Titular da 4ª Vara da Fazenda Pública. Resp: 164251

PROCESSO Nº 0009363-77.2008.8.10.0001 (93632008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

REQUERENTE: MARIA DO DESTERRO PINHO LIMA e MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOUSA e MARIA DOS REIS NOGUEIRA DE SOUSA e
TEREZINHA DA CRUZ SILVA
ADVOGADO: SILVANA CRISTINA REIS LOUREIRO ( OAB 5976-MA ) e SILVANA CRISTINA REIS LOUREIRO ( OAB 5976-MA ) e SILVANA CRISTINA
REIS LOUREIRO ( OAB 5976-MA ) e SILVANA CRISTINA REIS LOUREIRO ( OAB 5976-MA )

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: CARLOS SANTANA LOPES ( OAB PROCURADOR-MA )
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Processo n° 9363-77.2008.8.10.0001 (93632008)Autor: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOUSA e OUTROSRéu: ESTADO DO MARANHÃOVistos, etc.Intime-
se o Estado, na pessoa de seu Procurador, para apresentar as fichas financeiras dos autores do período de janeiro de 2003 até a data de suas progressões
funcionais, sob pena de multa diária a qual arbitro em R$ 1000,00 (hum mil reais).Após, renetam-se os autos a Contadoria Judicial para levantamento de
memoriais de cálculos atualizados e devidos aos autores.Publique-se e intime-se.São Luís/MA, 27 de Agosto de 2019.Oriana GomesJuíza Titular da 4ª Vara da
Fazenda Pública Resp: 111526

PROCESSO Nº 0018682-93.2013.8.10.0001 (204392013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: PRISCILA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA
ADVOGADO: CARLOS THADEU DINIZ OLIVEIRA ( OAB 11507-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO
Processo : 18682-90.2013.8.10.0001 (20439/2013)Autora : Priscila Maria de Oliveira BezerraAdvogado : Dr. Thiago Henrique de
Sousa Teixeira - OAB/MA 10.012Réu : Estado do MaranhãoProcurador : Dr. Airton José Tajra FeitosaDESPACHOTendo em vista
a insurgência da parte Autora contra a certidão de f. 119, que atestou a intempestividade da apelação interposta às ff. 110/118 e
certificou o trânsito em julgado da sentença de ff. 104/106, sob argumentação de que houve redução do expediente forense no
curso do prazo recursal, determino que a Secretaria Judicial, considerando-se a petição de ff. 121/124, certifique a efetiva
ocorrência do trânsito em julgado ou reconheça o equívoco na certidão de f. 119.Em todo caso, após a certidão, intime-se a parte
Autora para ciência, podendo requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-
se.São Luís/MA, 29 de agosto de 2019.MARCO AURÉLIO BARRETO MARQUESJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 4ª Vara
da Fazenda Pública Resp: 193052

PROCESSO Nº 0018838-57.2008.8.10.0001 (188382008)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO: JOAO LEONARDO SOUSA PIRES LEAL ( OAB PROMOTORDEJUSTIÇA-MA ) e MARCOS VALENTIM
PINHEIRO PAIXAO ( OAB PROMOTORDEJUSTIÇA-MA )

ACUSADO: A B PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP e ANTONIO DUARTE DE FARIAS NETO e CARLOS ORLEANS
BRANDAO JUNIOR e PEDRO RONALD MARANHÃO BRAGA BORGES e SERGIO ANTONIO MESQUITA MACEDO

Processo : 18838-57.2008.8.10.0001 (18838/2008)Autor : Ministério Público EstadualPromotor : Dr. Lindonjonson Gonçalves de
SousaRéu : Antônio Duarte de Farias NetoAdvogado : Dr. Arthur de Sousa Ramos - OAB/MA 16.172Réus : A B Propaganda e
Marketing LTDA e Sérgio Antônio Mesquita MacedoAdvogado : Dr. Taylor Fróes Santos Júnior - OAB/MA 6.396 Réu : Carlos
Orleans Brandão JúniorAdvogada : Dra. Suellen Fernanda da Frota Cavalcante - OAB/MA 5.302Réu : Pedro Ronald Maranhão
Braga BorgesAdvogado : Dr. Jorge Arturo Mendoza Reque Júnior - OAB/MA 6.573DESPACHOMeta 02 e Meta 04 - CNJ.Em
respeito à recomendação contida no Ofício Circular tombado sob o número 22/2011/CIRC-GCGJ, da Corregedoria Geral da
Justiça, e reiterado pelo recente Ofício Circular número 8382019/CIRC-GCGJ, da lavra do Eminente Desembargador Marcelo
Carvalho Silva, solicitando que seja dada imediata prioridade no desenvolvimento e julgamento das ações por ato de improbidade
administrativa, crimes contra a Administração Pública, ações civis públicas, ações populares e mandados de segurança, bem como
a observância rigorosa dos procedimentos e prazos inscritos nos diplomas legais que disciplinam as citadas ações, visando o
batimento da Meta 4 do CNJ; e, verificando que a presente ação não se encontra madura para exame terminativo, profiro o
seguinte despacho:Compulsando os autos, observo que houve oposição de Embargos de Declaração por Sérgio Macedo às ff.
3335/3342, por A B Propaganda e Marketing LTDA às ff. 3344/3352 e por Carlos Brandão às ff. 3354/3358 contra decisão de
recebimento da ação de improbidade administrativa de ff. 3322/3326.No entanto, em resposta ao despacho de f. 3503, o Ministério
Público, embargado, somente apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração de ff. 3335/3342.Em razão do caráter
infringente dos Embargos Declaratórios opostos pelos demais Réus, e visando a decisão conjunta, intime-se a parte Autora para,
querendo, apresentar manifestação em 10 (dez) dias, com fulcro no disposto no art. 1.023, § 2º c/c art. 183, ambos do CPC.Ainda,
tendo em vista o Agravo de Instrumento de nº 0800621-52.2016.8.10.0000, de relatória do Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto,
que tramita perante a 3ª Câmara Cível, interposto pelo Réu Pedro Ronald Maranhão Braga, conforme informado às ff. 3404/3346,
determino que a Secretaria Judicial consulte o andamento do recurso, se já houve decisão de mérito e trânsito em julgado,
podendo, para tanto, caso necessário, expedir ofício a ser enviado ao Gabinete do Relator.Após, com ou sem manifestação, e com
a informação referente ao Agravo de Instrumento, voltem os autos conclusos para decisão.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São
Luís/MA, 29 de agosto de 2019.MARCO AURÉLIO BARRETO MARQUESJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 4ª Vara da
Fazenda Pública Resp: 193052

PROCESSO Nº 0021345-59.2006.8.10.0001 (213452006)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE: ALAICE MARIA CARDOSO e ANA MARIA PINHO SANTOS SAMPAIO e ANTONIO ALVES BARRETO e EDNALVA COELHO DA SILVA
DIAS e GERALDO ROQUE FERREIRA e LUIZ BARBOSA RODRIGUES e MARIA DAS GRACAS BOUERES DE PAULA e MARIA DAS GRACAS DE SOUZA
BARROS e MARIA DAS GRACAS MORAES DE CARVALHO e MARIA EULALIA DA CUNHA PAULA e MARIA GORETE FERREIRA DO NASCIMENTO e
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MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA e MARIA JOSE BARROS DA SILVA e NEDMA MARIA CUNHA NINA e NILZE BARROS DE CARVALHO
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO
TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ
HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB
3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO
TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ
HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA )

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: CARLOS GUSTAVO BRITO CASTRO ( OAB PROCURADORDOESTADO-MA )

Vistos etc.Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se foi incorporado nos vencimentos dos exequentes os percentuais apurados pela
contadoria judicial à fls. 731/732.Intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 (dias), impugnar a execução, conforme os cálculos apurados pela
contadoria judicial de fls. 731/732 São Luís/MA, 09 de agosto de 2019.Oriana GomesJuíza Titular da 4ª Vara da Fazenda Pública Resp: 127332

PROCESSO Nº 0022169-08.2012.8.10.0001 (236692012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: VIRGINIA TEREZA FURTADO LOPES
ADVOGADO: JOSÉ ALBERTO SANTOS PENHA ( OAB 7221-MA )

REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Processo : 22169-08.2012.8.10.0001 (23669/2012)Autora : Virgínia Tereza Furtado Lopes Advogado : Dr. José Alberto Santos
Penha - OAB/MA 7.221Réu : Município de São LuísProcurador : Dr. Daniel de Faria Jerônimo LeiteDESPACHOConsiderando a
certidão de trânsito em julgado de f. 79, a ausência de interposição de recursos voluntários e não havendo o que executar na
sentença de ff. 75/76, arquivem-se os presentes autos, procedendo a baixa na distribuição.Publique-se. Cumpra-se.São Luís/MA,
29 de agosto de 2019.MARCO AURÉLIO BARRETO MARQUESJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 4ª Vara da Fazenda
Pública Resp: 193052

PROCESSO Nº 0022232-33.2012.8.10.0001 (237332012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: FLORIAL ABREU FILHO
ADVOGADO: JOSÉ ALBERTO SANTOS PENHA ( OAB 7221-MA )

REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Processo : 22232-33.2012.8.10.0001 (23733/2012)Autora : Florial Abreu FilhoAdvogado : Dr. José Alberto Santos Penha -
OAB/MA 7.221Réu : Município de São LuísProcurador : Dr. Airton José Tajra FeitosaDESPACHOConsiderando a certidão de
trânsito em julgado de f. 82, a ausência de interposição de recursos voluntários e não havendo o que executar na sentença de ff.
79/80, arquivem-se os presentes autos, procedendo a baixa na distribuição.Publique-se. Cumpra-se.São Luís/MA, 29 de agosto de
2019.MARCO AURÉLIO BARRETO MARQUESJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública Resp:
193052

PROCESSO Nº 0022582-84.2013.8.10.0001 (248102013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ADALBERTO COTRIM CAMPOS e AURICELIA SILVA MARTINS e FRANZIA DE JESUS CORREIA DE ALMEIDA e JOSE GAUDINO CUTRIM
CASTRO e ROGERIO LUIS ASSUNCAO BARROS
ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DINIZ CARDOSO SERRA ( OAB 8406-MA ) e MARIA DO PERPETUO SOCORRO DINIZ CARDOSO
SERRA ( OAB 8406-MA ) e MARIA DO PERPETUO SOCORRO DINIZ CARDOSO SERRA ( OAB 8406-MA ) e MARIA DO PERPETUO SOCORRO DINIZ
CARDOSO SERRA ( OAB 8406-MA ) e MARIA DO PERPETUO SOCORRO DINIZ CARDOSO SERRA ( OAB 8406-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO

Processo nº 22582-84.2013.8.10.0001 (248102013)AUTORA: ADALBERTO COTRIM CAMPOS e OUTROS.RÉU: ESTADO DO MARANHÃO. Vistos,
etc.Encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial, para apuração do índice de perda salarial pela conversão da moeda e\ou para apresentação de memoriais de
cálculos atualizados.Após, voltem os autos conclusos.Publique-se e intime-se.São Luís (MA), 27 de agosto de 2019Oriana GomesJuíza titular da 4ª Vara da
Fazenda Pública Resp: 164251

PROCESSO Nº 0030131-82.2012.8.10.0001 (321862012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS
ADVOGADO: WALTER SANTIAGO PEREIRA JUNIOR ( OAB 7991-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO e SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO DO
MARANHÃO
Processo n° 30131-82.2012.8.10.0001 (321862012)Vistos, etc.Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo
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de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 364, §2º do Código de Processo Civil. Conforme manifestação do Ministério Público nas fls.
135/136Após, vistas ao Ministério Público para parecer conclusivo.Publique-se e intimem-se.São Luís, 19 de agosto de 2019.
Oriana GomesJuíza Titular da 4ª Vara da Fazenda Pública Resp: 111526

PROCESSO Nº 0034161-05.2008.8.10.0001 (341612008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARLUCE NUNES FERNANDES
ADVOGADO: LUCIANA SILVA DE CARVALHO ( OAB 8027-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: MARIA DE FATIMA LEONOR CAVALCANTE ( OAB PROCURADORADOESTAD-MA )

Processo n° 34161-05.2008.8.10.0001 (341612008)Autor: MARLUCE NUNES FERNANDESRéu: ESTADO DO MARANHÃOVistos, etc.Intime-se a autora para
juntar as fichas financeiras com valores dos salários da autora até o ano de 1997, requerendo na oportunidade o que entender de direito.Após, encaminhem-se
novamente os autos a Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de liquidação de sentença. Publique-se e intime-se.São Luís/MA, 23 de Agosto de
2019.Oriana GomesJuíza Titular da 4ª Vara da Fazenda Pública Resp: 111526

PROCESSO Nº 0037900-73.2014.8.10.0001 (408102014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO POPULAR

AUTOR: RUBENS PEREIRA E SILVA JUNIOR e UBIRAJARA DO PINDARE ALMEIDA SOUSA
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO CANARIO CAMINHA ( OAB 12879-MA ) e MARCOS ANTONIO CANARIO CAMINHA ( OAB
12879-MA ) e RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO ( OAB 6148-PA ) e RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO ( OAB 6148-PA )

REU: DIFUSORA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA e EDISON LOBÃO FILHO e ESTADO DO MARANHAO e FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE e LUCIANO ALLAN CARVALHO MATOS e RAFAEL BARJONA LOBÃO e RICARDO JORGE MURAD

PROCESSO Nº 37900-73.2014.8.10.0001 (340810/2014)REQUERENTES: RUBENS PEREIRA E SILVA JÚNIOR e UBIRAJARA
DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSAREQUERIDOS: DIFUSORA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, EDISON LOBÃO FILHO,
ESTADO DO MARANHÃO, FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, RAFAEL BARJONA LOBÃO, RICARDO JORGE MURAD, SÉRGIO
SENA DE CARVALHO.Vistos, etc.Intime-se o Estado do Maranhão, na pessoa do seu Procurador, para no prazo de 30 (trinta) dias
apresentar contestação.Em seguida, intimem-se as partes para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.Após, voltem os
autos conclusos.Publique-se, intimem-se e cumpra-se. São Luís/MA, 02 de Setembro de 2019.Oriana GomesTitular da 4ª Vara da
Fazenda Pública Resp: 111526

PROCESSO Nº 0040668-35.2015.8.10.0001 (433252015)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: LUIZ HENRIQUE FALCAO TEIXEIRA
ADVOGADO: CAMILA LIMA VELOSO ( OAB 9857-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHAO
Processo nº 40668-35.2015.8.10.0001 (433252015)Exequente: Luiz Henrique Falcão TeixeiraExecutado: Estado do
MaranhãoVistos, etc.Considerando a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 54699/2017 pelo Tribunal
de Justiça do Maranhão visando a formação de tese jurídica acerca da possibilidade de instauração de execução individual da
verba honorária de sucumbência resultante de ação coletiva; do recolhimento de custas processuais ao final do processo; da
competência da tramitação da execução individual; da inscrição e pagamento dos honorários sucumbenciais em regime de RPV; e
ainda, da possibilidade da execução dos honorários sucumbenciais do causídico antes da conclusão da execução da verba devida
a cada patrocinado individualizado, SUSPENDO o processo até que seja julgado o mérito do referido incidente. Publique-se.São
Luís/MA, 26 de agosto de 2019. Oriana GomesJuíza Titular da 4ª Vara da Fazenda Pública Resp: 111526

PROCESSO Nº 0047541-51.2015.8.10.0001 (506882015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

IMPETRANTE: ROSEANE SANTANA SOUSA
ADVOGADO: BIVAR GEORGE JANSEN BATISTA ( OAB 8923-MA )

IMPETRADO: FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA e HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES

PROCESSO: 47541-51.2015 (506682015)IMPETRANTE: ROSEANE SANTANA DE CASTROIMPETRADO: ESTADO DO MARANHÃO E
OUTRODESPACHOVistos, etc.I - Intimem-se os apelados para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. II - Decorrido o
prazo, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Maranhão.Publique-se.São Luís (MA), 15 de agosto de 2019.Oriana
GomesJuíza Titular da 4ª Vara da Fazenda Pública Resp: 127332

PROCESSO Nº 0052743-77.2013.8.10.0001 (577132013)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA
ADVOGADO: SHEILA BRITTO DOS SANTOS ( OAB 5790-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO

PROCESSO Nº 52743-77.2013.8.10.0001 (577132013)AUTOR: SHEILA MARIA FERRO DE BRITORÉU: ESTADO DO MARANHÃOVistos, etc.Intime-se o autor
para, querendo, apresentar réplica a contestação (fl. 40-57) e informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se ainda tem provas a produzir, indicando-as em caso
positivo.Após, vistas ao Ministério Público para parecer.Publique-se e intimem-se. São Luís/MA, 20 de Agosto de 2019.Oriana GomesTitular da 4ª Vara da
Fazenda Pública LV Resp: 111526

PROCESSO Nº 0011620-02.2013.8.10.0001 (126062013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: LAERTE MACHADO RIBEIRO
ADVOGADO: ADRIANO LAUNÉ RODRIGUES ( OAB 8671-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO

PROCESSO Nº 11620-02.2013.8.10.0001 (126062013) AUTOR: LAERTE MACHADO RIBEIRO JÚNIORRÉU: ESTADO DO
MARANHÃOSENTENÇAEMENTA: Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela. Perda do Objeto da Ação. Extinto o
Processo Sem Resolução de Mérito.Vistos, etc.Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
Laerte Machado Ribeiro Júnior contra o Estado do Maranhão, ambos qualificados na inicial, objetivando em caráter liminar, sejam
abonadas 11 (onze) faltas relativas a disciplina de Tiro Policial Defensivo II, garantindo seu ingresso no 3º período no Curso de
Formação de Oficiais da Universidade Estadual do Maranhão (CFO/UEMA), com anulação do ato de trancamento de matrícula no
curso retro, tendo em vista ter sido o requerente coagido a assinatura de termo de trancamento do curso, com desligamento
arbitrário.O autor informa, em peça exordial, que é Cadete da PM, com matrícula nº. 1223103, sendo que este foi considerado
reprovado na disciplina de Tiro Policial Defensivo II, sob a alegação da existência de 13 (treze) faltas curriculares, uma vez que a
disciplina supra, tem carga horária de 45 horas/aulas, devendo o aluno ter uma frequência de 75% (setenta e cinco por cento), não
podendo as ausências/faltas superarem a 25% (vinte e cinco por cento), o que equivaleria a 12 (doze) faltas. Aduz ainda, o autor
na inicial, que as 13 (treze) faltas computadas pelo sistema curricular, foram justificadas com a apresentação de atestados médicos
e, que portanto, deveriam ser devidamente abonadas, porém não o foram, ocasionando sua reprovação indevida.Conclusos os
autos, a Douta Juíza Auxiliar respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública, Dra Alexandra Ferraz Lopez. Despacho proferido nos
autos determinando a intimação da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, com a juntada aos autos o
instrumento procuratório, sob pena de extinção do processo (fl.30). Juntada de Procuração "Ad Judicia" às fl. 31. Conclusos os
autos em: 15 de Abril de 2013 (fl. 33). Decisão Interlocutória proferida nos autos, com indeferimento do pedido de tutela
antecipada, tendo em vista ausências específicas da verossemelhança das alegações (fumus boni iuris) e de provas inequívocas
(fl. 34-37). Publicação de decisão no DJE (fls. 38-39).Mandado de Citação do Estado do Maranhão (fl. 40/41). Manifestação da
parte autora com pedido de reconhecimento de revelia da parte ré, bem como o julgamento antecipado da lide (43-46).Certidão
atestando a não apresentação de contestação e, a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual (fl. 53). Autos entregue em
carga ao Ministério Público em: 20 de fevereiro de 2015 (fl. 54).Parecer Ministerial com manifestação pelo saneamento do
processo, bem como a intimação das partes para especificação de provas a produzir em instrução processual (fls.
56/57).Conclusos os autos ao Douto Juiz de Direito Titular da 4ª Vara da Fazenda Pública, Dr. Cícero Dias de Sousa Filho (fl. 58).
Vistos em Correição em: 21 de Janeiro de 2016. Despacho proferido nos autos com determinação de intimação das partes para
especificação de provas que ainda pretendem produzir (fl. 59).Remessa dos autos a Procuradoria do Estado do Maranhão em: 16
de Novembro de 2017 (fl. 60). Certidão atestando o decurso do prazo para especificação de provas, sem a manifestação das
partes, apesar de devidamente intimadas (fl. 60). Conclusos os autos ao Gabinete da 4ª Vara da Fazenda Pública em: 15 de Abril
de 2019.Vindo-me os autos conclusos a esta signatária em: 27 de Agosto de 2019. É o Relatório, analisados, decido.Conheço
diretamente o pedido, posto tratar-se de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade da produção de outras provas, o que
faço com amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.No feito, à obrigação de fazer, pretendida pelo autor restou
prejudicada, pela perda superveniente do seu objeto, uma vez que a causa de pedir se remete ao ingresso na turma do 3º período
CFO-UEMA; turma esta, que finalizou no ano de 2013. Muito embora, conste dos autos os atestados médicos referidos na inicial,
como suficientes ao abono das faltas indevidamente lançadas, o pedido do autor não tem mais razão de ser, dado o decurso
temporal e o avanço da referida turma aos períodos subsequentes. Diante desse fato, forçoso reconhecer a perda de seu objeto. A
jurisprudência pátria corrobora nosso entendimento. Senão vejamos:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. FATO SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO. PERDA DE OBJETO.1. A ocorrência de fato
superveniente à impetração do mandado de segurança acarreta a perda de objeto do recurso, tornando inútil a prestação
jurisdicional.2. Agravo interno desprovido.(AgInt no RMS 49.589/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017)Nestes termos, o interesse de agir resta prejudicado, não havendo utilidade da demanda,
uma vez que o pedido do Autor, ingresso no 3º Período Turma CFO/UEMA já não se faz possível dado o decurso temporal. Em
virtude disto, percebe-se de maneira cristalina a perda do objeto com relação a obrigação de fazer nesta demanda, ocasionando a
sua prejudicialidade e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual, com
fulcro no art. 487, inciso VI do CPC, abaixo citado:Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:[. . .]VI - verificar ausência de
legitimidade ou de interesse processual.Face ao exposto, acolho a preliminar suscitada pela parte ré e, EXTINGO O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da ausência de interesse processual, pela perda do objeto da ação, o que faço com
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respaldo no art. 485, VI do CPC.Sem custas e sem honorários.Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com baixa nos
registros.Publique-se. Intimem-se.São Luís/MA, 27 de Agosto de 2019.Oriana GomesJuíza Titular da 4ª Vara da Fazenda Pública
Resp: 111526

Quinta Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0041109-16.2015.8.10.0001 (438362015)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGANTE: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: LUCIANA CARDOSO MAIA ( OAB PROCURADORADOESTAD-MA )
EMBARGADO: RAIMUNDO JOSE PARGA DOS ANJOS e WALMIR RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: KATE GUERREIRO TEIXEIRA MELO ( OAB 7205-MA )

Tendo em vista o julgamento do Incidente de Assunção de Competência n° 18.193/2018, que versa sobre divergência acerca das execuções individuais de
professores da rede estadual de ensino, lastreadas em título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva n° 14.440/2000, movida pelo SIMPROESEMMA, o qual
encontra-se pendente de recurso, determino, como medida de cautela, o sobrestamento do presente feito, até o trânsito o julgado do referido Incidente.Assim,
devolvam-se os autos à Secretaria para que seja providenciado o sobrestamento do processo.São Luís/MA, 26 de agosto de 2019MARCO ANTONIO NETTO
TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp: 189944

PROCESSO Nº 0001166-60.2013.8.10.0001 (13822013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
ADVOGADO: ALICE MARIA SALMITO CAVALCANTI ( OAB 9699A-MA ) e ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR ( OAB 10741-MA ) e FABIANA
CRISTINA DOS SANTOS MAIA ( OAB 12153-MA ) e FABIANO ZANELLA DUARTE ( OAB 7061A-MA ) e FABRÍCIO ZANELLA DUARTE ( OAB 24563-DF ) e
LUIS GUILHERME BEZERRA SALDANHA ( OAB 10068-MA ) e MARCO ANTONIO ZANELLA DUARTE ( OAB 24569-DF ) e NICOMEDES OLIMPIO JANSEN
JUNIOR ( OAB 8224-MA )
REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Processo n° 1166-60.2013.8.10.0001 - Ação de CobrançaAutor: Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão- Caema Réu (s): Município de São
LuísSENTENÇATrata-se de Ação de Cobrança ajuizada por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA contra MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS todos já qualificados nos autos.Aduz a parte autora que firmou contrato de concessão com o Município ora requerido, e atualmente este encontra-se
em inadimplência, totalizando o débito de R$ 669.698,29 (seiscentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos), referente
apenas ao mês de novembro/2012. Afirma que tentou administrativamente solucionar as pendências financeiras, entretanto, sem êxito.Alega ainda que o
Município ajuizou ação cautelar em desfavor da parte autor a fim de evitar a suspensão do fornecimento dos serviços, demonstrando que não pretende honrar
com o pagamento das dívidas. Ao final, pugna, em sede de tutela antecipada, que seja determinado ao réu o pagamento do débito do mês de novembro de 2012,
sob pena de suspensão do fornecimento dos serviços, e no mérito, a condenação do réu ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, com a confirmação da
antecipação da tutela pleiteada. A inicial veio acompanhada pelos documentos de fls. 25/94. Devidamente citado, o réu não apresentou contestação, consoante
certidão de fl. 135.Intimadas as partes a se manifestarem sobre a possibilidade de julgamento antecipado ou interesse na produção de provas adicionais, a parte
autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o réu apresentou manifestação às fls. 144/170, refutando todos os argumentos da inicial, e
pugnando pela produção de provas documental e pericial. Parecer Ministerial opinando pela sua não intervenção ante a ausência das hipóteses previstas no art.
178 do CPC.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento. Decido.Inicialmente, indefiro a produção de prova pericial pleiteada pelo réu, nos termos
do art. 370 § único do CPC, uma vez que não consta nos autos qualquer elemento apto a evidenciar a desproporcionalidade da cobrança efetuada pela autora a
justificar a prova pericial pleiteada, sobretudo considerando a quantidade e natureza dos órgãos abrangidos pelos serviços prestados, bem como a ausência de
informações quanto a qualquer requerimento prévio judicial ou administrativo visando à revisão dos valores cobrados na fatura indicada na inicial, tratando-se de
prova meramente protelatória. Desse modo, tendo em vista a desnecessidade de provas em audiência e considerando que o réu pugnou pela produção de
provas de forma genérica, entendo cabível o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), o que ora faço, em atenção aos princípios da economia e da
razoável duração do processo. Conforme se infere dos documentos acostados aos autos, o Município de São Luís não contestou a utilização dos serviços,
afirmando que o pagamento estaria condicionado à comprovação da regularidade fiscal da empresa autora, o que não merece prosperar, uma vez que não
consta do rol das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, a retenção do pagamento pelos serviços efetivamente prestados, cabendo a Administração
comunicar aos órgãos competentes a existência das dívidas a fim de que sejam adotadas providências adequadas.No mais, sendo incontroversa a ausência de
pagamento pelo Município no que tange à fatura indicada na inicial, bem como a prestação dos serviços pela autora, impõe-se o pagamento da dívida constante
da fatura referente ao mês de novembro de 2012, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do demandado. Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO PELA CONCESSIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO SE FURTAR AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL . VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA
NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA . FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO NO
PERÍODO DE JANEIRO DE 1995 A DEZEMBRO DE 1998. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO OPONÍVEL AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL.
IMPOSIÇÃO DO DEVER DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PROCEDENTE. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS
AUTOS QUE COMPROVAM O CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA PRESTADOR DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSÃO NECESSÁRIA" (TJRN, Remessa Necessária nº 79009 RN
2011.007900-9, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho, julg. 29 de agosto de 2011). Todavia, no que tange ao pedido de antecipação da tutela
formulado, entendo que este não merece acolhida. Não obstante a autora alegar que o pedido envolve obrigação de fazer, entendo que o feito trata-se de
cobrança de quantia certa em face da Fazenda Pública, relativa à dívida pretérita, cuja imposição imediata de pagamento encontra óbice no art. 7º, § 2º da Lei
12.016/09 e art. 2º-B da Lei 9.494/97, de modo que deverá aguardado o trânsito em julgado da sentença.Quanto à possibilidade de interrupção no fornecimento
de água, dado o caráter essencial desses serviços, tal medida somente se legitima quando não causa lesão à saúde ou integridade física do usuário ou danos à
coletividade, tendo em vista o princípio da primazia do interesse público. No caso em tela, observa-se que a fatura objeto da ação engloba, em sua maior parte,
serviços prestados junto a unidades escolares, unidades de saúde, postos salva- vidas entre outros, de modo que o corte no fornecimento de água afetará a
continuidade da prestação de outros serviços públicos igualmente essenciais. Desse modo, embora seja lícito à concessionária suspender os serviços prestados
em caso de inadimplência do usuário, entendo que, na hipótese dos autos, deve prevalecer o interesse da coletividade, sendo, portanto, ilegítimo o corte em
razão da cobrança formulada nos presentes autos. Nesse sentido:
"ADMINISTRATIVO.ENERGIAELÉTRICA.MUNICÍPIOINADIMPLENTE.FORNECIMENTO.CORTE. ART. 6 , § 3º , INCISO II , DA LEI Nº 8.987 95 E ART. 17 DA
LEI Nº 9.427 96. 1. É lícito ao concessionário de serviço público interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de
pagar as contas de consumo, desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais. 2. A interrupção de
fornecimento de energia elétrica de Município inadimplente somente é considerada ilegítima quando atinge as unidades públicas provedoras das necessidades
inadiáveis da comunidade, entendidas essas - por analogia à Lei de Greve - como "aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a
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saúde ou a segurança da população". 3. Não demonstrado que o corte de energiaelétrica colocará em risco a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
coletividade local, o acórdão recorrido deve ser reformado. 4. Recurso especial provido. (STJ, REsp: 726627 MT 2005/0021457-0, Segunda Turma, Rel. Min.
Castro Meira, Julg. 05/08/2008).Por todo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de São Luís a pagar à empresa autora a
quantia de R$ 669.698,29 (seiscentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos), referente à parcela de novembro de
2012, sendo vedada a interrupção dos serviços em razão da dívida apontada. Estabeleço que, sobre o valor devido, deverão incidir juros moratórios, com base
na Lei n. 11.960/2009 (30.06.2009) - que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA-e, calculados
mês a mês, a contar da data do vencimento da fatura. Tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, condeno, ainda, o réu ao pagamento de
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Isento de custas. Decorrido o prazo do recurso voluntário e não havendo impugnação da
sentença pelas partes interessadas, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário.Intimem-se. São Luís, 02 de agosto de
2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0004489-05.2015.8.10.0001 (48912015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JULIMAR IMPORTADORA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO: RICARDO LÚCIO SILVA DA SILVA ( OAB 9638-MA )
REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO: AIRTON JOSE TAJRA FEITOSA ( OAB PROCURADORMUNICIPAL-MA )

Processo nº 4489-05.2015.8.10.0001 - Ação de Cobrança Autor: Julimar Importadora Indústria Comércio e Representação Ltda - MERéu: Município de São
LuísSENTENÇA Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Julimar Importadora, Exportadora, Indústria, Comércio e Representação Ltda-ME em desfavor do
Município de São Luís, pelos motivos a seguir expostos. Aduz a autora que atua no comércio atacadista de suprimentos de informática em geral, tendo sido
contratada pelo Município de São Luís, por meio do processo administrativo nº 128/2012, para fins de fornecimento de suprimentos de informática no valor de R$
23.738,00 (vinte e três mil e setecentos e trinta e oito reais), os quais foram devidamente fornecidos. Diz que a Procuradoria Geral do Município autorizou o
pagamento da despesa por meio da Ordem de Pagamento nº 4800/2012, em 09/07/2012, todavia, o réu não procedeu à quitação da dívida, apesar de várias de
tentativas de composição. Ao final, pede a condenação do requerido ao pagamento da quantia expressa na ordem de Pagamento anexo, qual seja, R$ 23.738,00
(vinte e três mil, setecentos e trinta e oito reais), acrescidos dos encargos legais. A inicial veio acompanhada pelos documentos de fls. 08/17. Na decisão de fls.
19/19-v, este juízo deferiu parcialmente o benefício da Justiça Gratuita à autora. Citado, o réu apresentou contestação às fls. 25/33, alegando, preliminarmente, a
necessidade de pagamento das custas processuais como condição para prosseguimento do feito, uma vez que a autora não demonstrou sua situação de
hipossuficiência financeira. No mérito, aduz que com a gestão inciada em 2012, todos os contratos foram suspensos, assim como os pagamentos, os quais estão
sendo objeto de análise pela Controladoria Geral do Município para apurar o cumprimento do objeto dos contratos. Ressalta, outrossim, que o empenho não cria
para a Administração a obrigação de pagamento, o qual depende da regular liquidação do débito, pugnando pela improcedência dos pedidos. Instadas as partes
a se manifestarem sobre a possibilidade de julgamento antecipado ou interesse na produção de provas adicionais, apenas o réu se manifestou à fl. 38,
informando não ter provas a produzir. O Ministério Público deixou de opinar no feito, por entender ausentes as hipóteses legais para sua intervenção, nos termos
do parecer de fls. 42/43. É o relatório. Fundamento e Decido. Tendo em vista que as partes não pugnaram pela produção de provas adicionais, passo ao
julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Quanto à preliminar suscitada, verifica-se que esta não merece acolhida, uma vez que o réu deixou
de observar o procedimento previsto na lei 1.060/50 para a impugnação do direito à assistência judiciária gratuita, insurgindo-se contra o benefício nos próprios
autos da ação principal, o que não era cabível à época. Além disso, este juízo apenas o postergou o pagamento das custas para o final do processo, não
aplicando a isenção de custas prevista para os beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita.Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito. Na
hipótese dos autos, vê-se que as partes firmaram contrato administrativo, tendo por objeto o fornecimento de suprimentos de informática, o qual estaria pendente
de adimplemento por parte do Município de São Luís, não obstante a emissão de ordem de pagamento no valor de R$ 23.738,00 (vinte e três mil, setecentos e
trinta e oito reais). Com efeito, o art. 73 da Lei nº 8.666/1993 prevê a forma de recebimento do objeto nos contratos administrativos, consoante se vê a seguir:
"art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: I - em se tratando de obras e serviços: a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento
e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; b) definitivamente, por
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação,
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;II - em tratando de compras ou de locação de
equipamentos: a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; b) definitivamente, após a verificação da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. § 1º. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante
termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo." No que tange ao pagamento, estabelece a Lei 4.320/64: "art. 58. O empenho de despesa é o ato
emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição".(...)Art. 63. A liquidação da
despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. § 1º Essa
verificação tem por fim apurar: I - a origem e o objeto do que se deve pagar; II - a importância exata a pagar; III - a quem se deve pagar a importância para
extinguir a obrigação. § 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; II - a
nota de empenho; III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por
autoridade competente, determinando que a despesa seja paga" Como se pode observar, na fase de liquidação, ao verificar o direito do credor, A Administração
Pública já analisa o contrato e os comprovantes da entrega do material. Se houve liquidação e ordem de pagamento, a conclusão é de que a Administração
constatou que os materiais foram entregues de acordo com as condições do contrato. Nesse sentido: "DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO CIVIL - DIREITO
PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - NOTAS FISCAIS ASSINADAS POR FUNCIONÁRIO DO MUNICÍPIO
- EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO COM LIQUIDAÇÃO DE DESPESA E ORDEM DE PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - DÉBITO POSTERIOR À LEI 11.960/2009 - ÍNDICES
OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do art. 475, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, não se conhece do reexame necessário, no caso
de condenação de valor que não supera 60 salários mínimos - É inevitável o decreto de procedência de ação de cobrança movida contra o Município, quando
restam comprovadas a contratação e o cumprimento, pela autora, de sua parte do contrato, ou seja, da prestação do serviço, não se admitindo o locupletamento
ilícito do ente público. - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, quando o inadimplemento é posterior à Lei 11.960/09, a correção monetária deve
observar somente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. - Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios, fixado
em montante razoável que atende ao disposto no artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil."Desse modo, ainda que não conste o recebimento nas
notas fiscais anexas, não restam dúvidas de que os materiais foram efetivamente entregues e conferidos pelo réu, o qual não demonstrou qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, limitando-se a afirmar que os pagamentos encontram-se
suspensos para análise pela Controladoria Geral do Município. Assim, demonstrado nos autos que o crédito da autora foi devidamente empenhado e liquidado,
bem como a inadimplência do réu, faz jus a requerente ao pagamento da correspondente contraprestação pecuniária, em atenção ao princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa. Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 23.738,00 (vinte e três
mil, setecentos e trinta e oito reais), constante da ordem de pagamento de fl. 17.Estabeleço que sobre o valor devido, deverão incidir juros moratórios, com base
na Lei n. 11.960/2009 (30.06.2009) - que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, a contar da citação, e correção monetária pela TR (art. 1º-F, Lei
9.494/97) até 25.03.2015, a partir de quando será regulado pelo IPCA-e (ADIs 4357 e 4425), calculados mês a mês, a contar da data da emissão da nota fiscal
(03.07.2012). Condeno, ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Isento de custas. A presente
sentença não se submete à remessa necessária (art. 496, § 3º, inc. III do CPC).]Intimem-se. São Luís, 06 de maio de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA
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JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0006467-51.2014.8.10.0001 (72302014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA DA NATIVIDADE NOGUEIRA LIMA
ADVOGADO: EDUARDO OLIVEIRA PEREIRA ( OAB 9201-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: CARLOS SANTANA LOPES ( OAB PROCURADOR-MA )

Processo nº 6467-51.2014.8.10.0001 - Ação de Cobrança Autora: Maria da Natividade Nogueira LimaRéu: Estado do Maranhão SENTENÇA Trata-se de Ação
de Cobrança de Diferença Salarial c/c Pedido de Progressão ajuizada por Maria da Natividade Nogueira Lima em face do Estado do Maranhão, pelos motivos a
seguir expostos.Aduz a autora que é professora da rede estadual de ensino, tendo sido nomeada em 1986, como professora de 1º grau (Classe A, Nível 1).
Relata que, em abril de 2009, obteve sua promoção para o cargo de professora da Classe IV e Referência 19 (referência inicial), sendo que, passados mais de
05 (cinco) anos, ainda permanece na referência inicial, quando, pelas regras do Estatuto do Magistério (Lei 6.110/94), deveria estar enquadrada na Referência
20. Sustenta, outrossim, que faz jus ao imediato enquadramento na referência correta, bem como pagamento retroativo das diferenças salariais, desde a data em
que atravessou requerimento administrativo até a data da efetiva reclassificação, com reflexos sobre a Gratificação por Atividade de Magistério percebida. Ao
final, pede o reconhecimento do direito da autora à progressão para a referência 20, bem como a condenação do requerido a pagar os valores retroativos
devidos à data do requerimento administrativo.Acompanham a inicial os documentos de fls. 15/28. Devidamente citado, o réu apresentou contestação, às
fls.35/50, alegando, preliminarmente, a inconstitucionalidade dos arts. 36 e 40 da Lei 6.110/94. No mérito, sustentou a impossibilidade de considerar a data do
requerimento administrativo como termo a quo da progressão, pugnando pela improcedência dos pedidos. Réplica às fls. 54/59.Manifestação Ministerial às fls.
62/63, opinando pela não intervenção no feito, face a ausência das hipóteses previstas no artigo 178 do CPC/2015.Instadas as partes a se manifestarem acerca
da possibilidade de julgamento antecipado ou interesse na produção de provas, apenas a parte ré informou não ter mais provas a produzir às fls. 75/76.Vieram
os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os elementos constantes nos autos são suficientes para a perfeita compreensão da questão, razão pela qual passo ao
julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC.Apreciando a questão da inconstitucionalidade dos dispositivos legais do Estatuto do
Magistério (arts. 35 e 40 da Lei Estadual nº 6.110/94), importa esclarecer que, contrariamente ao alegado pelo réu, a pretensão da autora não envolve ingresso
em carreira diversa da qual o servidor foi inserido no serviço público, e sim, espécie de progressão funcional horizontal, uma das formas de provimento ao cargo
público. Ou seja, trata-se de ascensão dentro da mesma carreira do magistério, sem mudança de cargo, razão pela qual não podem ser reputados
inconstitucionais os artigos 35 e 40 da Lei nº 6.110/2014, uma vez que não violam os artigos. 6.110/94. Nesse sentido:"Para ingresso em cargo inicial de carreira,
no serviço público, é indispensável o concurso de provas e títulos. Todavia, não é constitucionalmente exigível o concurso aos cargos subseqüentes, desde que
dentro da carreira (mesma carreira). A promoção horizontal, decorrente da implantação do plano de cargos, não afronta a Constituição Federal de 1988, eis que,
não implica em mudança de cargo, não havendo, pois, se falar em exigência de concurso público para sua realização" (APEL. CIV. Nº. 0127208/2003 - SÃO
LUÍS, Rel. Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO).In casu, a parte autora já fazia parte da carreira do magistério estadual, vindo por meio do requerimento
administrativo pugnar, tão somente, pela progressão disciplinadas na Lei Estadual 6.110/1994, para elevação dentro da apontada carreira do magistério estadual,
sem mudança de cargo. Não há, portanto, qualquer infração ao princípio da isonomia, ou necessidade de realização de novo concurso público, posto que a
ascensão funcional em comento deve ser concedida a todo aquele que preencha os requisitos elencados na norma em referência. No mais, importa frisar que a
inconstitucionalidade em questão foi expressamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário nº 461.792-7/MA, julgado em 14/08/2008, interposto pelo Estado do Maranhão.Assim, rejeito a preliminar suscitada. Em análise do mérito da
questão, cumpre esclarecer que o Estatuto do Magistério (Lei 6.110/94) estabelece em seu artigo 45, dois critérios objetivos para progressão do professor, quais
sejam: tempo de serviço (inciso I) e avaliação de desempenho (Inc. II), nos moldes do artigo 46, além do requerimento administrativo, consoante se vê a seguir:
"Art. 45. - Para efeito de progressão serão considerados os seguintes fatores: I - TEMPO DE SERVIÇO OBEDECENDO OS SEGUINTES CRITÉRIOS: a)
Professor Classe IReferência 1 - de 0 a menos de 5 anos; Referência 2 - de 5 a menos de 10 anos; Referência 3 - 10 a menos de 15 anos; Referência 4 - de 15 a
menos de 20 anos; Referência 5 - de 20 a menos de 23 anosReferência 6 - a partir de 23 anos: b) Professor Classe IIReferência 7 - de 0 a menos de 5 anos;
Referência 8 - de 05 a menos de 10 anos ;Referência 9 - de 10 a menos de 15 anos; Referência 10 - de 15 a menos de 20 anos; Referência 11 - de 20 a menos
de 23 anos; Referência 12 - a partir de 23 anos. c) Professor Classe III e Especialista Classe IReferência 13 - de 0 a 5 anos; Referência 14 - de 5 a menos de 10
anos; Referência 15 - de 10 a menos de 15 anos; Referência 16 - de 15 a menos de 20 anos; Referência 17 - de 20 a menos de 23 anos; Referência 18 - a partir
de 23 anos. d) Professor Classe IV e Especialista Classe IIReferência 19 - de 0 a menos de 3 anos;Referência 20 - de 3 menos de 7 anos;Referência 21 - de 7 a
menos de 11 anos;Referência 22 - de 11 a menos de 15 anos; Referência 23 - de 15 a menos de 19 anos; Referência 24 - de 19 a menos de 23 anos; Referência
25 - a partir de 23 anos.II - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OBEDECENDO AOS SEGUINTES FATORES: a) - Atividades desenvolvidas nas atribuições do
cargo; b) - Capacitação e aperfeiçoamento; c) - Cumprimento dos deveres.Art. 46 - A progressão de uma referência para outra dentro de uma mesma classe,
dar-se-á mediante a avaliação de desempenho, após o cumprimento dos interstícios estabelecidos nas alíneas a, b, c, e d, do inciso I do Art. 45. Art. 47 - A
progressão dar-se-á a pedido do interessado no 1º e 3º trimestres de cada ano, desde que feitas as necessárias comprovações."No que diz respeito ao requisito
da avaliação de desempenho, comungamos do entendimento de que o tempo de serviço e o requerimento administrativo são os únicos pressupostos para sua
concessão, devendo ser desconsiderada a exigência da avaliação de desempenho "pois não pode o professor vir a ser prejudicado por omissão do ente público,
que deixou de conceder-lhe direito à promoção e, consequentemente, à progressão, no tempo certo" (TJMA, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 036335/2009 - SÃO LUÍS,
Rel. Des. CLEONES CARVALHO CUNHA).Assim, não tendo o réu sequer alegado que a autora teve desempenho aquém do legalmente exigido, ou interrupção
dos serviços prestados, consoante estabelece o art. 373, inc. II do CPC, não se pode admitir que a falta da avaliação de desempenho constitua óbice ao direito à
progressão dos professores, máxime quando oriundo da própria omissão estatal. Sobreleve-se, outrossim, que, com a vigência da Lei Estadual nº 9.860/13
(Estatuto e Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica), em seus artigos 18, inc. II e art. 19, a
progressão passou a ser automática aos docentes, consoante se vê a seguir: "Art. 18. Para fazer jus à progressão por Tempo de Serviço, o servidor do Subgrupo
Magistério da Educação Básica deverá cumulativamete: (...) II - ter cumprido o interstício mínimo de cinco anos de efetivo exercício na referência em que se
encontra para os cargos de Professor I e Professor II e Especialista em Educação e especialista em Educação II; Art. 19. A progressão por tempo de Serviço
observará a data do ingresso do servidor no cargo público que ocupa e será efetuada independentemente de requerimento". Logo, configurados os requisitos
para progressão de nível desde a data do requerimento administrativo, o professor tem direito a ser enquadrado na respectiva referência correlata ao tempo de
serviço, com efeitos financeiros a contar da data do requerimento administrativo até a data da vigência do novo Estatuto do Educador (julho/2013), a partir da
qual a progressão passa a ser automática, de acordo com os interstícios estabelecidos no aludido artigo 18.Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO. REEXAME
NECESSÁRIO. PROGRESSÃO NA CARREIRA DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO. OMISSÃO DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CAUSA IMPEDITIVA, MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO COMPROVADO.
RATIFICAÇÃO DO DIREITO À MUDANÇA DE NÍVEL PELO NOVO ESTATUTO DO EDUCADOR (LEI Nº. 9.860/2013). 1. Configurados os requisitos
necessários para progressão de nível a começar da data do requerimento administrativo, consubstancia-se o direito desde essa data. 2. A falta de
regulamentação de um ponto nodal para o serviço de ensino público, omitindo-se de realizar a devida avaliação de desempenho, é totalmente desarrazoada e
foge aos princípios legais, éticos e morais que permeiam o interesse público na qualidade do ensino fundamental e médio no Brasil. 3. Observando-se a
prescrição quinquenal, mantém-se os direitos adquiridos desde o requerimento administrativo até a vigência do novo Estatuto do Educador, incidindo a
progressão na carreira pelo tempo de serviço automaticamente, sendo prescindível o requerimento administrativo e a avaliação de desempenho. 4.Reexame
desprovido. (TJMA, ReeNec 0199482017, Rel. Desembargador(a) LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
01/02/2018 , DJe 06/02/2018)" "RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. REQUISITO DA NECESSIDADE DO SERVIDOR. VIGÊNCIA. PROGRESSÃO. REQUISITOS
DO NOVO ESTATUTO DO EDUCADOR. 1. A ausência de decreto para a definição dos critérios de promoção não atingiu o plano de vigência do requisito da
necessidade do servidor nas áreas de carência do sistema estadual de educação. 2. O novo Estatuto do Educador reconheceu o direito à progressão automática
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a todos os professores da última classe da carreira que tenham mais de quatro anos de efetivo exercício na referência em que se encontram. 3. Remessa
conhecida e parcialmente provida. Unanimidade. (TJMA, ReeNec 0013172014, Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA
CÍVEL, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014). Desse modo, de acordo com os critérios acima estabelecidos, verifico que a autora demonstra ter atendido aos
requisitos necessários à progressão funcional, ante o cumprimento dos interstícios legais. Entretanto, não colacionou nos autos cópia de requerimento
administrativo referente a sua progressão, razão pela qual faz jus aos valores retroativos da progressão a partir da vigência do novo Estatuto do Educador
(julho/2013) até a data da efetiva reclassificação, observada a prescrição quinquenal.Frise-se, outrossim, que sobre o montante devido a autora, deverá ser
deduzida as contribuições mensais ao regime próprio de previdência dos servidores estaduais (FEPA), nos termos do artigo 55, I, da Lei Complementar Estadual
nº 73/2004 (11% do salário de contribuição). Da mesma forma, o Estado do Maranhão deverá recolher ao FEPA a contrapartida exigida legalmente, consoante
disposto no artigo 58, I, do mesmo diploma (16% do salário de contribuição de cada segurada).Ressalte-se, ainda, que, quanto às parcelas devidas, é de se
reconhecer a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
qüinqüênio anterior à propositura da ação"Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora à progressão funcional, na referência
correlata ao tempo de serviço, e condenando o réu ao pagamento das respectivas diferenças salariais decorrentes da progressão tardia da autora, considerando
como termo inicial a data da vigência do novo Estatuto do Educador (julho/2013), até a data da efetiva reclassificação da autora, observada a prescrição
quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda (Súmula 85 STJ).Estabeleço que sobre os valores devidos, deverão ser acrescidos de juros moratórios, a contar
da citação, com base na Lei n. 11.960/2009 (30.06.2009) - que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 -, para só então incidirem "uma única vez, até o
efetivo pagamento, [...] juros aplicados à caderneta de poupança", consoante dispõe o art. 5º do referido diploma legal, e correção monetária pela TR (art. 1º-F,
Lei 9.494/97) até 25.03.2015, a partir de quando será regulado pelo IPCA-e (ADIs 4357 e 4425), calculados mês a mês, a serem apurados em liquidação da
sentença.Sobre o montante, calculado mês a mês, deverá ser deduzida a contribuição previdenciária para o FEPA, no índice estabelecido pela Lei
Complementar Estadual nº 73/2004. O Estado do Maranhão fica condenado, outrossim, a recolher ao FEPA sua contrapartida, também devendo ser observado o
índice previsto em lei. Condeno o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, cujos valores serão ficados após a liquidação do julgado. Isento de custas.
Decorrido o prazo do recurso voluntário e não havendo impugnação da sentença pelas partes interessadas, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça
para o reexame necessário.Intimem-se. São Luís, 05 de junho de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0007949-97.2015.8.10.0001 (86462015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOSE DOMINGOS BORGES DA SILVA
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ( OAB 11562-MA ) e MARINEL DUTRA DE MATOS ( OAB 7517-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: RAIMUNDO HENRIQUES NASCIMENTO SOARES ( OAB PROCURADORDOESTADO-MA )

PROCESSO Nº 7949-97.2015.8.10.0001 - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUMAUTOR: JOSÉ DOMINGOS BORGES DA SILVARÉU: ESTADO DO
MARANHÃOSENTENÇATrata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por JOSÉ DOMINGOS BORGES DA SILVA em
face do ESTADO DO MARANHÃO, alegando, em síntese, que é cabo da Policia Militar, tendo ingressado no referido Órgão, mediante concurso público, em
01/01/1992.Aduz que satisfaz todos os requisitos para ser promovido, perfazendo até a data da propositura da ação, 23 (vinte e três) anos de serviço ativo pela
Corporação, possuindo comportamento excepcional e, tampouco, possui sanção capaz de macular seu histórico. Diz que só havia sido promovido uma única
vez, ao posto de Cabo, sendo que militares que ingressaram na mesma data, ou até muito tempo depois, já alcançaram suas promoções.Sustenta que em razão
do uso indiscriminado, por parte da adminsitração pública, das promoções por ato de bravura, tem direito à promoção, independente de vaga, nos termos do art.
45, §1º do Estatuto dos Militares do Estado do Maranhão.Assim, ao final, pede em sede de tutela antecipada, a inscrição no próximo de formação referente ao
Exame de Apitidão Profissional para a promoção a graduação de subtenente, e que lhe seja pago, desde a inscrição, o subsídio cabível ao posto pretendido e,
no mérito, a confirmação da liminar com a promoção do autor ao posto de subtenente com efeitos ex tunc.A inicial veio acompanhada pelos documentos de fls.
16/51.Este juízo indeferiu a liminar, fls. 53/55.Devidamente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 76/85, aduzindo a legalidade dos atos de promoção
por ato de bravura e, portanto, ausência de preterição, bem como a prescrição quinquenal.Decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de
Instrumento, reformando decisão deste juízo e deferindo a liminar pleiteada.Não foi apresentada réplica.Informação do cumprimento da liminar às fls. 122/125.É o
relatório. Passo a decidir.Antecipo, desde logo, o julgamento da causa, nos termos do art. 335, visto não haver necessidade de produção de provas em
audiência. A questão está devidamente esclarecida, sendo suficientes os documentos exibidos. Para a análise do mérito, é necessário transcrever o artigo 78, da
Lei Estadual nº 6.513/1995, e os artigos 4º, 40, 45 a 47 do Decreto 19.883/2003: Art. 78 - As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade
merecimento ou, ainda, por bravura e "post-mortem", mediante atoDo Governador do Estado, para oficiais e do Gerente de Estado de Segurança Pública, para
Praças.§ 1º - Em casos extraordinários poderá haver promoção em ressarcimento de preterição (sem grifo no original).§ 2º - A promoção do militar em
ressarcimento de preterição será feita segundo os princípios de antiguidade e merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica,
como se houvesse sido promovido na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção. Art. 4º - A ascensão funcional dos praças da Polícia Militar,
denominado promoção neste Decreto, será realizado por ato do Gerente de Estado de Segurança Pública pelos seguintes critérios:I - antiguidade;II -
merecimento;III - ato de bravura;IV - "post-mortem";V - tempo de serviço.Parágrafo único. Em casos extraordinários poderá haver promoção por ressarcimento de
preterição.Art. 40. Os praças que satisfazem as exigências estabelecidas neste capítulo e, no que couber, as demais disposições contidas neste Decreto, e de
que suas QPMP, possuam as graduações superiores a serem alcançadas e vagas respectivas serão promovidos à graduação, imediatamente superior, conforme
a seguir estabelecido:I - Soldado a cabo PM - possuir 10 anos ou mais de efetivo exercício e, no mínimo, comportamento ÓTIMO, e não ter sofrido qualquer
punição nos últimos três anos.II - Cabo PM a 3º Sargento PM - possuir 08 anos de efetivo exercício na graduação Cabo PM e, no mínimo, Comportamento
ÓTIMO";(...)Art. 45 - A promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao praça preterido, o direito à promoção quelhe caberia.§
1º - A promoção do praça em ressarcimento de preterição será feita segundo os critérios de antiguidade, merecimento ou por tempo de serviço recebendo ele o
número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, pelo critério que ora é feita a sua promoção.§ 2º - As
promoções havidas em ressarcimento de preterição não geram direitos para terceiros, nem alteram os critérios de proporcionalidade para as promoções
normais.(...)Art. 47 - O graduado será ressarcido da preterição desde que seja reconhecido o direito à promoção quando:I - tiver solução favorável a recurso
interposto;II - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;III - for impronunciado ou absolvido em processo a que estiver respondendo, com sentença
passada em julgado;IV - for declarado isento de culpa por Conselho de Disciplina; eV - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo (sem grifo no
original)Consoante se depreende da leitura desses dispositivos, o servidor da PMMA terá direito à promoção por preterição quando, além de cumprir
determinados requisitos, "tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo".No caso concreto, o erro administrativo apontado pelo autor ocorreu no
instante em que, mesmo tendo preenchido todos os requisitos legais e interstício exigido pela legislação vigente para galgar as promoções, o réu desrespeitou o
regulamento, promovendo diversos policiais que ingressaram nas fileiras da corporação em momento muito posterior ao interessado, todos por "ato de bravura",
sem levar em consideração os militares mais antigos.O servidor comprovou de maneira satisfatória que cumpriu o tempo necessário para as promoções
pleiteadas, uma vez que na época da propositura da ação já contava com 23 (vinte e três) anos de efetivo serviço, não havendo sido demonstrado qualquer
impedimento legal por parte do requerido.Existem precedentes do TJMA sobre o assunto, ora exigindo o cumprimento de diversos requisitos para a configuração
do direito à promoção, ora fixando apenas a necessidade de cumprimento do interstício fixado na legislação. Esse último entendimento me parece ser o mais
justo e adequado à realidade dos servidores que pertencem à PMMA, em especial às praças, que passam praticamente toda a carreira sem conseguirem obter
as promoções a que faz jus. A permanência dessa situação acabará por prejudicar o próprio sistema de segurança, pois a tropa ficará desmotivada e sem
incentivo para se dedicar com mais afinco às suas importantes funções:"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO
POR PRETERIÇÃO C/C DANOS MORAIS INTERPOSTA POR POLICIAL MILITAR. ERRO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PREECHIDOS. DECRETO Nº.
19.833/2003. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.I - A controvérsia reside na possibilidade ou não de conceder,
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judicialmente, a promoção por antiguidade aos Apelantes de soldado para 3º Sargento, levando-se em consideração o fato de que ingressaram na PMMA em
1994 e nunca sofreram sanção judicial ou administrativa.II - In casu, compulsando os autos, verifiquei que assiste razão aos Apelantes , visto que juntaram aos
às fls. 27/45 documentos que comprovam que cumprirem o tempo necessário para as promoções ora pretendidas, visto que na época da propositura da ação já
constavam com 18 (dezoito) anos de efetivo serviço e possuem boa ficha funcional, comprovaram ainda às fls. 47/79 mais de 130 (cento e trinta) promoções de
policiais com menor tempo de serviço do que os Apelantes, todas efetuadas por ato de bravura.III - Nesta contexto, entendo que realmente houve preterição, vez
que a promoção por ato de bravura, apesar de independer de vagas e possui previsão legal (art. 25 da Lei 19.833/2003) deve ocorrer em situações excepcionais
precedida de procedimento administrativo para demonstrar o suposto "ato de bravura", sendo que o uso indiscriminado dessa modalidade promocional pela
Administração, evidencia, sim, o erro administrativo exigido pelo art. 47, V, do Decreto nº 19.833/2003.IV - Quanto ao pedido de danos morais, entendo que no
caso em tela, não restou comprovado nos autos, nenhuma lesão aos direitos da personalidade que mereça uma reparação a título de dano moral, visto que o
dano sofrido é de ordem material e será efetivamente reparado, com as promoções devidas.V- Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível nº. 033620/2013,Rel.
Des. RAIMUNDO BARROS. julg. 28/04/2014).PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROMOÇÃO EMRESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO.
SENTENÇA MANTIDA.I - Face ao disposto na Lei Estadual nº 6.513/95 e no Decreto Estadual nº 19.833/2002, deve ser confirmado o comando sentencial que
concedeu o pedido de promoção em ressarcimento de preterição, tendo em vista que comprovada a ocorrência de erro da Administração Estado do Maranhão ao
não permitir a inclusão do policial militar no Quadro de Acesso para Promoção por Tempo de Serviço à graduação de Soldado a Cabo PM, mesmo tendo havido
o preenchimento de todos os requisitos previstos nos referidos diplomas legais. Entendimento deste Tribunal de Justiça: AC 2.269/2004-SÃO LUÍS, Rel. Des.
CLEONES CARVALHO CUNHA, Terceira Câmara Cível, julgada em 05.08.04; AC 2.808/2004-SÃO LUÍS, Rel. Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO,
Quarta Câmara Cível, julgada em 26.08.04. II - Remessa desprovida. (Remessa nº. 3381/2012. Acórdão nº. 12880/2012. Rel. Des. MARCELO CARVALHO
SILVA. julg. 22/10/2012).PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM
RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.I -
Face ao disposto na Lei Estadual nº. 6.513/95 e no Decreto Estadual nº. 19.833/2002, deve ser confirmado o comando sentencial que concedeu pedido de
promoção em ressarcimento de preterição, tendo em vista o que comprovada a ocorrência de erro da Administração ao não permitir a inclusão do policial militar
no Quadro de Acesso para Promoção por Tempo de Serviço à graduação de Soldado a Cabo PM, mesmo tendo havido o preenchimento de todos os requisitos
previstos nos referidos diplomas legais. Entendimento deste Tribunal de Justiça: AC 2.269/2004-SÃO LUÍS, Rel. Des. CLEONES CARVALHO CUNHA, Terceira
Câmara Cível, julgada em 05.08.04; AC 2.808/2004-SÃO LUÍS, Rel. Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Quarta Câmara Cível, julgada em 26.08.04. II -
Remessa desprovida. (TJMA - Remessa n. 3.381/2012 - Relator: Des. Marcelo Carvalho - Data da sessão: 20/03/2012).PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE SOLDADO A CABO DA PMMA PELO CRITÉRIO DA ANTIGUIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 87 DO DECRETO
ESTADUAL nº 19.833/03.Os soldados da PMMA devem ser promovidos a cabo, pelo critério de antiguidade, desde que atendidos os requisitos do Decreto
Estadual nº 19.833/03, que trata do Plano de Carreira dos Praças da PMMA e CBMMA. As vagas reservadas para tal fim não podem seu utilizadas para outras
promoções, como as decorrentes de bravura ou ressarcimento de preterição, notadamente quando essa tem sido a postura adotada em alguns dos
procedimentos administrativos da PMMA, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia. (TJ-MA - MS: 22342008 MA , Relator: JOSÉ STÉLIO
NUNES MUNIZ, Data de Julgamento: 01/10/2008, SAO LUIS). ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO.
POLICIAL MILITAR.RESSARCIMENTO DA PRETERIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO.I - Nos termos do art. 45 do Decreto Estadual
nº 19.833/03, a promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após serreconhecido ao praça preterido, o direito à promoção que lhe caberia.II - No
presente caso trata-se de promoção em ressarcimento de preterição, tendo em vista que o apelado preencheu todos os requisitos para promoção, porém, não
ocorreu.III - Apelo improvido. (APELAÇÃO CÍVEL N.º 41.617/2012 - SÃO LUÍSRELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES. 5ª
Câmara Cível dia Sessão do dia 05 de agosto de 2013).Diga-se ainda, especificamente quanto à existência de vagas no quadro promocional da carreira, que,
consoante disposto nos artigos 45, §2º e 87 do Decreto nº 19.833/2003, a promoção em ressarcimento por preterição não altera os critérios de proporcionalidade
para as promoções normais e independe de vagas, ou seja, a preterição na ordem de nomeação dispensa a existência de vagas previstas para a promoção
comum, razão pela qual a eventual falta desse requisito não afeta a pretensão deduzida pelo autor.Sendo assim, conforme determinado em liminar, e já cumprido
pelo réu, detém o autor direito subjetivo à promoção, galgando o cargo de Subtenente, atendido todos os requisitos legais, bem como as diferenças salariais
decorrentes da promoção, a contar da data do cumprimento do interstício para o posto mencionado. Ante o exposto, e de tudo o mais que consta dos autos, julgo
procedentes os pedidos formulados, para ratificar a liminar, determinando a promoção do autor, por preterição, ao cargo de Subtenente PM, com efeitos ex tunc,
bem como o pagamento das diferenças de subsídio, a contar da data do cumprimento do interstício para a referida graduação até a data da efetiva promoção.
Estabeleço que sobre os valores pagos aos suplicantes deverão incidir juros moratórios, a contar da citação, com base na Lei n. 11.960/2009 (30.06.2009) - que
deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 -, para só então incidirem "uma única vez, até o efetivo pagamento, [...] juros aplicados à caderneta de
poupança", consoante dispõe o art. 5º do referido diploma legal, e correção monetária pelo IPCA-e, calculados mês a mês, a serem apurados em liquidação da
sentença, observada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ.Condeno, ainda, o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais
serão fixados após a liquidação. Sem custas.Transcorrido o prazo, sem recurso voluntário das partes, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para
efeitos de remessa necessária.Intimem-se.São Luís, 19 de junho de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp: 189944

PROCESSO Nº 0013347-25.2015.8.10.0001 (144132015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANDRE PEREIRA NUNES e VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL
ADVOGADO: ALANA LOPES COELHO ( OAB 14703-MA ) e ALANA LOPES COELHO ( OAB 14703-MA ) e ANA CELESTE COSTA ERICEIRA ( OAB 11494-MA
) e ANA CELESTE COSTA ERICEIRA ( OAB 11494-MA ) e LUANA DEL CARMEN AMORIM GONZALEZ LOPIZIC ( OAB 14880-MA ) e LUANA DEL CARMEN
AMORIM GONZALEZ LOPIZIC ( OAB 14880-MA ) e LUCIANA BRAGA REIS ( OAB 8907-MA ) e LUCIANA BRAGA REIS ( OAB 8907-MA ) e PAULO VICTOR
DE CARVALHO MARQUES ( OAB 14947-MA ) e PAULO VICTOR DE CARVALHO MARQUES ( OAB 14947-MA ) e PEDRO CARVALHO CHAGAS ( OAB
14393-MA ) e PEDRO CARVALHO CHAGAS ( OAB 14393-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO e MARGARIDA JESUS PINHEIRO
Processo nº 13347-25.2015.8.10.0001 - Ação de Indenização por Danos Morais e MateriaisAutor: André Pereira Nunes e outraRéus: Estado do Maranhão e
outraSENTENÇATrata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizado por André Pereira Nunes e Vania Marcia de Sousa Leal Nunes em face
do Estado do Maranhão e da titular do Cartório de Registro Civil da 3ªZona, Margarida Jesus Pinheiro, pelos motivos a seguir expostos. Aduzem os autores, à
época nubentes, que, no dia 13/08/2014, deram entrada no pedido de habilitação para casamento junto ao Cartório de Registro Civil da 3ª Zona de São Luís,
oportunidade que informaram que a cerimônia ocorreria em 08/11/2014,às17h na Chácara Recanto Verde, no Bairro Miritiua - São Luís/MA.Narram que, no dia
da cerimônia, o juiz designado não compareceu no horário marcado, sendo que, após três horas do horário previsto, compareceu outro juiz alegando que estava
fazendo um favor, eis que o juiz designado não poderia comparecer. Asseveram que, em razão do atraso, foram ocasionados diversos danos, uma vez que
foram perdidas três horas do tempo contratado pelo buffet, banda, barman e serviço fotográfico, além do abalo psicológico causado aos autores. Seguem
relatando que, ao solicitar cópia da documentação para a Escrivã do Cartório, constataram a existência de documento que solicita o juiz de Direito, Dr Ailton
Aires, porém, com data diversa da estabelecida pelos nubentes, e com assinaturas provavelmente falsificadas, tendo sido prestado queixa junto a Delegacia de
Defraudações no dia 11/12/2014. Assim, em face da evidente falha no serviço prestado pelo Cartório, pleiteiam, ao final, a procedência dos pedidos, com a
condenação dos requeridos a pagar indenização por danos materiais no valor gasto com os serviços que não puderam ser prestados adequadamente, no valor
de R$ 15.080,00 (quinze mil e oitenta reais), bem como indenização pelos danos morais causados. Acompanham a inicial os documentos de fls. 21/58. Citado,
os demandados não apresentaram suas contestações, conforme certidões de fl.69 e 74. Na petição de fls. 76/77, os autores pugnaram pela aplicação dos efeitos
da revelia, e julgamento antecipado da lide. Instados a se manifestar sobre a possibilidade de julgamento antecipado ou interesse na produção de provas, o réu
apresentou petição às fls. 81/91, na qual sustentou sua ilegitimidade passiva, e subsidiariamente, a improcedência dos pedidos, ao passo que as demais partes
restaram silentes. Nesta oportunidade, vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Tendo em vista que as partes não pugnaram pela
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produção de provas adicionais, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Estado do Maranhão, verifico que esta não merece acolhida, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral,
reafirmou jurisprudência da Corte segundo a qual o Estado tem responsabilidade civil objetiva para reparar danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de
registro no exercício de suas funções cartoriais, consoante se vê a seguir:"O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 777 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, nos termos e limites de seus votos, os Ministros Edson Fachin e
Roberto Barroso, e, integralmente, o Ministro Marco Aurélio. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: "O Estado responde, objetivamente, pelos atos
dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos
casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa", vencido o Ministro Marco Aurélio. Não participou da votação da tese o Ministro Gilmar Mendes.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 27.2.2019." (STF, RE 842846, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 27/02/2019). Assim, rejeito a preliminar suscitada e passo ao
exame do mérito. Como é cediço, a responsabilidade do Estado, decorrente do risco administrativo das atividades que realiza, é objetiva, ou seja, independente
da verificação de culpa, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, in verbis:§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa. Neste aspecto, para que seja configurado o dever de indenizar por parte do requerido, é necessário a comprovação do
dano sofrido, o nexo de causalidade entre a omissão/conduta da Administração e o aludido dano, além da ausência das chamadas excludentes da
responsabilidade civil, quais seja, caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Já que no tange à responsabilidade dos notários e oficiais
de registro, a Lei 8.935/1994, que dispõe sobre registros públicos e dá outras providências, reconhece a responsabilidade subjetiva dos oficiais atuantes nos
serviços públicos, consoante se vê a seguir: "Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros,
na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos". Do mesmo modo, dispõe a Lei
9.492/1997: "Art. 38. Os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente,
pelos substitutos que designarem ou Escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Logo, o Estado responde objetivamente pelos danos
causados a terceiros, ao passo que o tabelião e seus prepostos, subjetivamente, assegurado o direito de regresso. Feitas estas considerações, vê-se que os
autores objetivam a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais causados em decorrência do atraso em sua cerimônia
de casamento, uma vez que o juiz designado somente teria comparecido após três horas do horário estabelecido. No entanto, em análise do conjunto probatório
produzido, verifico que os autores não lograram êxito em comprovar os pressupostos para a responsabilidade civil dos demandados. Com efeito, não obstante o
equívoco na designação da data e horário da cerimônia, os próprios autores afirmaram que compareceu outro juiz na data mencionada, de modo que não se
mostra possível imputar o suposto atraso da cerimônia à falha na prestação dos serviços cartorários, sobretudo considerando que não restou devidamente
comprovada a falsidade das assinaturas apostas no documento de fl. 45. Além disso, também não houve comprovação efetiva dos supostos danos causados,
uma vez que sequer restou demonstrado o tempo de atraso na cerimônia, e eventuais despesas acrescidas aos autores em decorrência dos serviços
contratados, tendo os autores apenas juntado aos autos um boletim de ocorrência que, por se tratar de documento confeccionado com base em informações
prestadas unilateralmente, não se mostra suficiente para comprovação dos fatos narrados na inicial. Ademais, eventuais imprevistos quanto ao início da
cerimônia, sobretudo quando não há prova do tempo de atraso, não se mostram suficientes para ensejar o alegado abalo psíquico nos autores para ocorrência
de dano moral, cabendo a parte prejudicada comprovar que os fatos ocorridos ultrapassaram a barreira do mero dissabor, o que não se verificou na hipótese dos
autos. Assim, considerando que o abalo moral e material não se presume, e não se desincumbido os autores de comprovarem os fatos constitutivos do seu
direito, nos termos do art. 373, inc. I do CPC, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados,
nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, pelo prazo legal, por serem os autores beneficiários da Justiça Gratuita.Sem custas. Intimem-se. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos. São Luís, 31 de julho de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0017970-35.2015.8.10.0001 (193412015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANTONIA MIRIA CAVALCANTE COELHO e CELISMAR CRUZ FERNANDES e ELIZONEIDE LOPES BARROS MADEIRA MOURA e FRANCINETE
LOPES DE FREITAS e IRENE FERNANDES DA SILVA e JOSE CARLOS DA SILVA e MARIA ALVES RODRIGUES e MARIA APARECIDA SOARES DE
ALMEIDA e MARIA DE JESUS COELHO e MARIA ELIANE OLIVEIRA DOS REIS e MARIA IRENE DOS SANTOS MENEZES e MARIA LUZIA DE ALMEIDA
MARTINS e ROSA PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA
GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA GEÓRGIA
NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO
AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB
10560-MA ) e LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA
GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUANNA GEÓRGIA NASCIMENTO AZEVEDO ( OAB 10560-MA ) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO
TEIXEIRA ( OAB 3827-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
Processo nº 17970-35.2015.8.10.0001 - Ação de Cobrança Autora: Antonia Miria Cavalcante Coelho e OutrosRéu: Estado do Maranhão SENTENÇA Trata-se de
Ação de Cobrança ajuizada por Antonia Míria Cavalcante Côelho, Celismar Cruz Fernandes, Elizoneide Lopes Barros Madeira Moura, Irene Fernandes da Silva,
José Carlos da Silva, Francinete Lopes de Freitas, Maria Alves Rodrigues, Maria Aparecida Soares de Almeida, Maria Eliane Oliveira Reis, Maria Irene dos
Santos Menezes, Maria Luiza de Almeida Martins, Maria de Jesus Côelho e Rosa Pereira do Nascimento em face do Estado do Maranhão, pelos motivos a
seguir expostos.Aduzem os autores que são professores da rede estadual de ensino, tendo sido nomeados nos cargos e datas discriminadas na inicial. Dizem
que atravessaram requerimento administrativo quando adquiriram a condição legal para tanto, conforme estatuto vigente à época do cumprimento dos
interstícios, todavia, o requerido manteve-se inerte por longo prazo, vindo a reclassificar as autoras para as referências corretas anos após o requerimento
administrativo. Sustentam, outrossim, que fazem jus ao pagamento retroativo, desde quando comprovaram os requisitos legais até a efetiva concessão do
benefício.Ao final, pugnam pelo pagamento retroativo da concessão tardia da progressão, desde quando adquiriram a pré-condição legal para tanto até quando
foi reconhecido administrativamente o direito dos autores, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.Acompanham a inicial
os documentos de fls. 12/185. Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls.192/212, suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial por falta de
pedido ou causa de pedir, bem como a não instrução com os documentos indispensáveis a propositura da ação. No mérito, alega a prescrição parcial das
parcelas (Súmula 85, STJ) e a impossibilidade de considerar a data do requerimento administrativo como termo a quo da progressão. Sustenta, ainda, a
ausência de dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos.Réplica às fls. 216/220.Instadas as partes a se manifestarem acerca da possibilidade de
julgamento antecipado ou interesse na produção de provas, as partes informaram não ter provas a produzir.Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os
elementos constantes nos autos são suficientes para a perfeita compreensão da questão, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do
art. 355, inc. I do CPC. Quanto à inépcia da inicial não vislumbro sua ocorrência na hipótese dos autos, uma vez que as autoras formularam pedido certo e
determinado no que tange à progressão funcional, levando em consideração o termo de posse e cumprimento dos interstício para a mudança de referência, de
modo que o pedido se encontra devidamente delimitado. Do mesmo modo, verifico que a inicial encontra-se devidamente instruída, ressaltando-se que os
documentos alegados pela parte ré referem-se à prova do alegado, cuja ausência não constitui óbice para o julgamento do mérito da demanda. Assim, rejeito as
preliminares suscitadas. Em análise do mérito da questão, cumpre esclarecer que o Estatuto do Magistério (Lei 6.110/94) estabelece em seu artigo 45, dois
critérios objetivos para progressão do professor, quais sejam: tempo de serviço (inciso I) e avaliação de desempenho (Inc. II), nos moldes do artigo 46, além do
requerimento administrativo, consoante se vê a seguir: "Art. 45. - Para efeito de progressão serão considerados os seguintes fatores: I - TEMPO DE SERVIÇO
OBEDECENDO OS SEGUINTES CRITÉRIOS: a) Professor Classe IReferência 1 - de 0 a menos de 5 anos; Referência 2 - de 5 a menos de 10 anos; Referência
3 - 10 a menos de 15 anos; Referência 4 - de 15 a menos de 20 anos; Referência 5 - de 20 a menos de 23 anosReferência 6 - a partir de 23 anos: b) Professor
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Classe IIReferência 7 - de 0 a menos de 5 anos;Referência 8 - de 05 a menos de 10 anos ;Referência 9 - de 10 a menos de 15 anos; Referência 10 - de 15 a
menos de 20 anos; Referência 11 - de 20 a menos de 23 anos; Referência 12 - a partir de 23 anos. c) Professor Classe III e Especialista Classe IReferência 13 -
de 0 a 5 anos; Referência 14 - de 5 a menos de 10 anos; Referência 15 - de 10 a menos de 15 anos; Referência 16 - de 15 a menos de 20 anos; Referência 17 -
de 20 a menos de 23 anos; Referência 18 - a partir de 23 anos. d) Professor Classe IV e Especialista Classe IIReferência 19 - de 0 a menos de 3 anos;
Referência 20 - de 3 menos de 7 anos;Referência 21 - de 7 a menos de 11 anos;Referência 22 - de 11 a menos de 15 anos; Referência 23 - de 15 a menos de
19 anos; Referência 24 - de 19 a menos de 23 anos; Referência 25 - a partir de 23 anos.II - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OBEDECENDO AOS SEGUINTES
FATORES: a) - Atividades desenvolvidas nas atribuições do cargo; b) - Capacitação e aperfeiçoamento; c) - Cumprimento dos deveres.Art. 46 - A progressão de
uma referência para outra dentro de uma mesma classe, dar-se-á mediante a avaliação de desempenho, após o cumprimento dos interstícios estabelecidos nas
alíneas a, b, c, e d, do inciso I do Art. 45. Art. 47 - A progressão dar-se-á a pedido do interessado no 1º e 3º trimestres de cada ano, desde que feitas as
necessárias comprovações."No que diz respeito ao requisito da avaliação de desempenho, comungamos do entendimento de que o tempo de serviço e o
requerimento administrativo são os únicos pressupostos para sua concessão, devendo ser desconsiderada a exigência da avaliação de desempenho "pois não
pode o professor vir a ser prejudicado por omissão do ente público, que deixou de conceder-lhe direito à promoção e, consequentemente, à progressão, no
tempo certo" (TJMA, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 036335/2009 - SÃO LUÍS, Rel. Des. CLEONES CARVALHO CUNHA).Assim, não tendo o réu sequer alegado que
os autores tiveram desempenho aquém do legalmente exigido, ou interrupção dos serviços prestados, consoante estabelece o art. 373, inc. II do CPC, não se
pode admitir que a falta da avaliação de desempenho constitua óbice ao direito à progressão dos professores, máxime quando oriundo da própria omissão
estatal. Sobreleve-se, outrossim, que, com a vigência da Lei Estadual nº 9.860/13 (Estatuto e Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Integrantes do
Subgrupo Magistério da Educação Básica), em seus artigos 18, inc. II e art. 19, a progressão passou a ser automática aos docentes, consoante se vê a seguir:
"Art. 18. Para fazer jus à progressão por Tempo de Serviço, o servidor do Subgrupo Magistério da Educação Básica deverá cumulativamete: (...) II - ter cumprido
o interstício mínimo de cinco anos de efetivo exercício na referência em que se encontra para os cargos de Professor I e Professor II e Especialista em Educação
e especialista em Educação II; Art. 19. A progressão por tempo de Serviço observará a data do ingresso do servidor no cargo público que ocupa e será efetuada
independentemente de requerimento". Logo, configurados os requisitos para progressão de nível desde a data do requerimento administrativo, o professor tem
direito a ser enquadrado na respectiva referência correlata ao tempo de serviço, com efeitos financeiros a contar da data do requerimento administrativo até a
data da vigência do novo Estatuto do Educador (julho/2013), a partir da qual a progressão passa a ser automática, de acordo com os interstícios estabelecidos no
aludido artigo 18.Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO NA CARREIRA DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CAUSA
IMPEDITIVA, MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO COMPROVADO. RATIFICAÇÃO DO DIREITO À MUDANÇA DE NÍVEL PELO NOVO ESTATUTO
DO EDUCADOR (LEI Nº. 9.860/2013). 1. Configurados os requisitos necessários para progressão de nível a começar da data do requerimento administrativo,
consubstancia-se o direito desde essa data. 2. A falta de regulamentação de um ponto nodal para o serviço de ensino público, omitindo-se de realizar a devida
avaliação de desempenho, é totalmente desarrazoada e foge aos princípios legais, éticos e morais que permeiam o interesse público na qualidade do ensino
fundamental e médio no Brasil. 3. Observando-se a prescrição quinquenal, mantém-se os direitos adquiridos desde o requerimento administrativo até a vigência
do novo Estatuto do Educador, incidindo a progressão na carreira pelo tempo de serviço automaticamente, sendo prescindível o requerimento administrativo e a
avaliação de desempenho. 4.Reexame desprovido. (TJMA, ReeNec 0199482017, Rel. Desembargador(a) LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/02/2018 , DJe 06/02/2018)" "RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. REQUISITO DA NECESSIDADE DO SERVIDOR. VIGÊNCIA.
PROGRESSÃO. REQUISITOS DO NOVO ESTATUTO DO EDUCADOR. 1. A ausência de decreto para a definição dos critérios de promoção não atingiu o plano
de vigência do requisito da necessidade do servidor nas áreas de carência do sistema estadual de educação. 2. O novo Estatuto do Educador reconheceu o
direito à progressão automática a todos os professores da última classe da carreira que tenham mais de quatro anos de efetivo exercício na referência em que se
encontram. 3. Remessa conhecida e parcialmente provida. Unanimidade. (TJMA, ReeNec 0013172014, Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014). Desse modo, de acordo com os critérios acima estabelecidos, verifico que os
autores demonstraram terem atendido aos requisitos necessários à progressão funcional por ocasião do requerimento administrativo, exceto as autoras Celismar
Cruz Fernandes e Maria Irene dos Santos Menezes não colacionaram nos autos cópia dos requerimentos administrativo em data anterior as suas respectivas
reclassificações em 2013, razão pela qual não fazem jus a valores retroativos. Assim, os demais autores fazem jus ao pagamento dos valores retroativos
decorrente da progressão tardia efetivada pelo requerido, os quais deverão considerar, como termo inicial, as datas dos respectivos protocolos, observada a
referência correlata ao tempo de serviço. Frise-se, outrossim, que sobre o montante devido aos autores, deverão ser deduzidas as contribuições mensais ao
regime próprio de previdência dos servidores estaduais (FEPA), nos termos do artigo 55, I, da Lei Complementar Estadual nº 73/2004 (11% do salário de
contribuição). Da mesma forma, o Estado do Maranhão deverá recolher ao FEPA a contrapartida exigida legalmente, consoante disposto no artigo 58, I, do
mesmo diploma (16% do salário de contribuição de cada segurada).Ressalte-se, ainda, que, quanto às parcelas devidas, é de se reconhecer a prescrição
quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure
como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à
propositura da ação"Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação relatada nos autos não se revela suficiente a causar abalo
moral aos autores, repercutindo tão somente na esfera patrimonial, cuja reparação ocorrerá com o pagamento dos valores retroativos devidos. Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos em relação aos autores Antonia Míria Cavalcante Coêlho, Elizoneide Lopes Barros Madeira Moura, Irene Fernandes
da Silva, José Carlos da Silva, Francinete Lopes de Freitas, Maria Alves Rodrigues, Maria Aparecida Soares de Almeida, Maria Eliane Oliveira Reis, Maria Luzia
de Almeida Martins, Maria de Jesus Coêlho e Rosa Pereira do Nascimento, condenando o réu ao pagamento das respectivas diferenças salariais decorrentes da
progressão tardia dos autores, desde a data do requerimento administrativo, considerando a referência correlata ao tempo de serviço de cada autor, até a data
da efetiva reclassificação, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda (Súmula 85 STJ). E, por outro lado, julgo improcedentes os
pedidos em relação às autoras Celismar Cruz Fernandes e Maria Irene dos Santos Menezes. Estabeleço que sobre os valores devidos, deverão ser acrescidos
de juros moratórios, a contar da citação, com base na Lei n. 11.960/2009 (30.06.2009) - que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 -, para só então
incidirem "uma única vez, até o efetivo pagamento, [...] juros aplicados à caderneta de poupança", consoante dispõe o art. 5º do referido diploma legal, e
correção monetária pelo IPCA-e, calculados mês a mês, a serem apurados em liquidação da sentença.Sobre o montante, calculado mês a mês, deverá ser
deduzida a contribuição previdenciária para o FEPA, no índice estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 73/2004. O Estado do Maranhão fica condenado,
outrossim, a recolher ao FEPA sua contrapartida, também devendo ser observado o índice previsto em lei. Em virtude da sucumbência recíproca em relação ao
demais autores, condeno as partes ao rateio dos honorários advocatícios, os quais serão fixados em liquidação. Ressalte-se que a exigibilidade em relação aos
autores ficará suspensa, pelo prazo legal, por se tratar de beneficiários da Justiça Gratuita. Outrossim, condeno as autoras sucumbentes Celismar Cruz
Fernandes e Maria Irene dos Santos Menezes a pagar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade também ficará
suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Isento de custas. Decorrido o prazo do recurso voluntário e não havendo impugnação da sentença pelas partes
interessadas, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário.Intimem-se. São Luís, 13 de agosto de 2019MARCO ANTONIO
NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0018343-03.2014.8.10.0001 (199192014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOSILMAR NUNES MENDES
ADVOGADO: EDISON MORAES REGO OLIVEIRA FILHO ( OAB 13689-MA ) e RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS SILVA ( OAB 12944-MA )
REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO: DOMERVAL ALVES MORENO NETO ( OAB PROCURADORMUNICIPAL-MA ) e JOSE BORRALHO RIBEIRO FILHO ( OAB
PROCURADORMUNICIPAL-MA )

Processo nº 18343-03.2014.8.10.0001 - Ação de Cobrança Autor: Josilmar Nunes MendesRéu: Município de São Luís SENTENÇATrata-se de Ação de
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Cobrança de adicional noturno/periculosidade e horas extras ajuizada por Josilmar Nunes Mendes em face do Município de São Luís, pelos motivos a seguir
expostos: Aduz o autor que é servidor público vinculado ao Município de São Luís, admitido em 16/11/1992, para o cargo de auxiliar de controle. Relata que, em
01 de maio de 2010, foi designado, unilateralmente, para exercer a função de Educador Social no abrigo Luz e Vida, que acolhe crianças e adolescentes em
situação de rua, o qual é mantido pelo SEMCAS. Diz que, em razão disso, vem sofrendo, constantemente, ameaças verbais, além de diversas agressões físicas
praticados pelos menores acolhidos no abrigo. Ressalta, outrossim, que, em razão da atividade exercida, passou a trabalhar em horário noturno, cumprindo
escala de revezamento, com jornada de trabalho de 12 x 36 horas, compreendido entre as 19:00 até as 07:00 do dia seguinte, sem direito a intervalo para
descanso e refeição, todavia, o réu não vem pagamento o adicional noturno e de periculosidade, nem as horas extras trabalhadas. Ao final, pede a condenação
do demandado a pagar o adicional noturno pelo período laborado de 01/05/2010 a 30/04/2014, no percentual de 25% sobre a remuneração do autor; o adicional
de periculosidade desde 03/12/2013 até 30/04/2014, no percentual de 40% (quarenta por cento), e ao pagamento das horas extras laboradas desde o dia 01/05
até 30.04.2014, com o adicional de 100% (cem por cento) correspondentes aos dias de feriados laborados. Acompanham a inicial os documentos de fls. 30/73.
Citado, o réu apresentou contestação às fls. 81/120, alegando, em síntese, que o cargo exercido pelo autor se amolda ao Cargo Comissionado DAI 3 (Educador
para Abrigo), razão pela qual não faz jus a horas extras, nem ao adicional noturno. Ressalta, ainda, que o Decreto Municipal nº 29.864/2007, que regulamenta os
arts. 108 a 111 da Lei Municipal nº 4.615/2006 não disciplina a função exercida pelo autor como perigosa, razão pela qual pugna pela total improcedência dos
pedidos formulados. A defesa veio acompanhada pelos documentos de fls. 87/120. Réplica às fls. 123/130. O Ministério Público deixou de opinar no feito, por
entender ausentes as hipóteses legais para sua intervenção, conforme parecer de fls. 132/133. Instadas as partes a se manifestar sobre a possibilidade de
julgamento antecipado, ou interesse na produção de provas adicionais, o autor informou não ter provas a produzir, ao passo que o réu pugnou pela produção de
prova testemunhal. Nesta oportunidade, vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, não obstante o requerimento de prova
testemunhal pelo réu, verifico que os elementos constantes dos autos mostram-se suficientes para a compreensão do feito, sendo desnecessária a produção de
prova em audiência. Assim indefiro o pedido de fls. 143/146 e passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC.Em análise dos
autos, verifica-se que o autor foi admitido para o cargo efetivo de auxiliar de controle em 1992, porém, passou a exercer a função de Educador Social junto ao
abrigo LUZ e VIDA, a partir de maio de 2010. Conforme relata na inicial, passou a laborar acima da jornada normal de trabalho, e em horário noturno, além de
sua função configurar atividade perigosa, razão pela qual pleiteia a concessão dos adicionais noturno e de periculosidade, além do pagamento das horas extras
trabalhadas. Acerca da matéria tratada nos autos, o art. 7º da Constituição Federal assim dispõe:"Art.7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:[...] IX - remuneração do trabalho noturno superior ao diurno".(.)XVIII - duração do trabalho normal não
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva
do trabalho;XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei;"Ainda no texto da Carta Republicana de 1988,
encontra-se o § 3º do art. 39, com a seguinte redação:"§3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir".Desse modo, de
acordo com os dispositivos mencionados, não restam dúvidas de que o servidor público tem direito ao adicional noturno e de periculosidade, bem como as horas
extras laboradas o que, inclusive, encontra-se regulamentado pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís (Lei 4.615/06), nos termos dos
dispositivos transcritos a seguir: "Art. 79 - A jornada de trabalho dos servidores municipais será fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos
cargos, respeitada a duração mínima do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites mínimos e máximos de 06 (seis) horas e 08 (oito)
horas diárias , respectivamente.(.)Art. 107 - O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do
dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52’30’’ (cinquenta e dois minutos e trinta
segundos).(.)Art. 108 - Os servidores que trabalhem com habitualidade, em atividades penosas, insalubres ou perigosas fazem jus a um adicional calculado
sobre o vencimento do cargo em percentuais de 10 (dez), 20 (vinte) e 40 (quarenta) por cento, observando-se os graus de penosidade, insalubridade ou
periculosidade a que estiver exposto o servidor".Ressalte-se que a alegação formulada pelo requerido de que o autor exercia cargo comissionado e, portanto,
não fazia jus ao pagamento das horas extraordinárias e ao adicional noturno, destoa da documentação acostada aos autos, uma vez que os contracheques
juntados não possuem qualquer informação quanto ao exercício de cargo em comissão ou função gratificada pelo autor, nem foi juntado qualquer ato de
nomeação por parte do réu, de forma que não merece acolhida a tese suscitada.Por outro lado, verifico que o autor não comprovou cabalmente ter trabalhado
em horário noturno e acima da jornada máxima permitida durante todo o período informado na inicial, uma vez que juntou algumas cópias do registro individual
de frequência, sendo que somente os de fls. 36 e 43, encontram-se devidamente assinados pelo chefe imediato, não atendendo ao disposto no art. 373, inc. I do
CPC quanto aos demais períodos pleiteados.Portanto, entendo que o autor somente faz jus ao pagamento do adicional noturno, no período efetivamente
comprovado, no caso, os dias constantes dos registro de frequência de fls. 36 e 46, bem como as horas excedentes à jornada normal do autor, qual seja, 30
(trinta) horas semanais, conforme se extrai do documento de fl. 71, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação.No que tange ao adicional de
periculosidade, verifico que o pedido do autor carece de amparo legal, uma vez que a função exercida pelo autor não se encontra enquadrada como perigosa
pelo Decreto Municipal nº 29.864/2007, que regulamenta os arts. 108 e 111 da Lei Municipal nº 4.615/2006. Além disso, os elementos constantes dos autos
também não permitem configurar as atividades exercida pelo autor como vigilância patrimonial, nem o grau de risco a que eventualmente submetido, de modo
que deixo de acolher o pedido neste aspecto. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu a pagar ao autor o adicional
noturno e horas extras referentes aos períodos discriminados nos registros de frequência de fls. 36 e 46, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de
sentença. Estabeleço que sobre os valores pagos aos suplicantes deverão incidir juros moratórios, a contar da citação, com base na Lei n. 11.960/2009
(30.06.2009) - que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 -, para só então incidirem "uma única vez, até o efetivo pagamento, [...] juros aplicados à
caderneta de poupança", consoante dispõe o art. 5º do referido diploma legal, e correção monetária IPCA-e, calculados mês a mês, a serem apurados em
liquidação da sentença.Finalmente, imponho ao réu o pagamento dos honorários advocatícios, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Decorrido o prazo do recurso voluntário e não havendo impugnação da sentença pelas partes interessadas, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça
para o reexame necessário.Isento de custas.Intimem-se. São Luís, 28 de junho de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0019247-86.2015.8.10.0001 (207092015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: EVALDO AUGUSTO SALOMÃO MONTEIRO
ADVOGADO: MARIA AMELIA COSTA DA ROCHA ( OAB 2164-MA )
REU: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
ADVOGADO: BENEDITO BAYMA PIORSKI ( OAB 451-PA )

Processo n° 19247-86.2015.8.10.0001 (207092015) - Procedimento Comum Autor (s): EVALDO AUGUSTO SALOMÃO MONTEIRORéu (s): UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)SENTENÇATrata-se de procedimento comum, ajuizada por EVALDO AUGUSTO SALOMÃO MONTEIRO em face da
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA), objetivando o recebimento de reposição salarial sobre sua remuneração, decorrente da aplicação
equivocada do critério de conversão dessa remuneração de cruzeiros reais em unidade real de valor, nos termos da orientação extraída das Medidas Provisórias
434/94, 457/94 e da Lei n.º 8.880/94.O autor alega, em síntese, que é servidor público do Poder Executivo e que vem a Juízo apresentar a demanda que tem por
objeto a pretensão a ter os seus vencimentos corrigidos de acordo como os parâmetros estabelecidos na Lei n° 8.880/94.Afirma que em decorrência da errônea
conversão, um percentual deixou de lhe ser pago, sendo de direito sua inclusão nos vencimentos, inclusive com reflexo em todas as vantagens. Solicita ao final,
a implantação do índice referente à conversão da URV em Real, bem como o pagamento da diferença salarial nos termos dos comandos extraídos das normas
legais apontadas, tudo a ser apurado na fase de liquidação/execução.Solicita também os benefícios da Justiça Gratuita. Inicial instruída com os documentos às
fls. 10-27.Em despacho de fl. 26 o Juízo deferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Citado, o Estado do Maranhão não apresentou contestação.Em despacho de fl.
31, o Juízo determinou a intimação das partes sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide ou sobre o interesse na produção de novas provas.Vieram-
me os autos conclusos.É o breve relatório.Decido.Inicialmente, esclareço que não foi dada vista dos autos ao Ministério Público em razão de sua reiterada
declinação de atuação em feitos desta natureza.Conheço diretamente do pedido, vez que a matéria é unicamente de direito e dispensa a realização de provas
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em audiência e demais diligências, o que faço com respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.Observo que a controvérsia gira em torno da
possibilidade de extensão do direito à recomposição de perdas salariais, decorrentes da conversão dos salários de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor,
aos servidores públicos pertencentes aos quadros do Poder Executivo.Nessa acepção, no Tribunal de Justiça do Maranhão a questão não tem sido decidida de
maneira uniforme em se tratando de servidores do Poder Executivo. No enfrentamento do assunto, há aqueles que rejeitam a ocorrência do direito à reposição
(Apelação Cível 18911/2007); há os que admitem apenas a reposição da diferença de 3,17% (Apelação Cível 19277/2007) e; há os que, admitindo a
possibilidade de ter havido perda na conversão dos salários em URV, determinam que o percentual referente à reposição é variável e, por isso mesmo, somente
poderá ser apurado em liquidação de sentença (Apelação Cível 23937/2007).Entendo que, de fato, a perda salarial, quando ocorrente, não se deu de maneira
uniforme, visto que os salários dos servidores requerentes eram pagos em datas variadas a cada mês. É dizer, nessas situações, existe a real possibilidade de
que tenha havido perda salarial quando da conversão do valor dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV. Desse modo, por questão de inteira justiça, as
controvérsias devem ser analisadas caso a caso, e o percentual a ser aplicado para a concessão da recomposição salarial deve ser apurado em liquidação de
sentença, de acordo com a data do efetivo pagamento, constante da tabela oficial. (APELAÇÃO CÍVEL N.º 21555/2006 - SÃO LUÍS; Relator: Desembargador
Jamil de Miranda Gedeon Neto; Sessão do dia 31 de maio de 2007).Nesse sentido, veja-se o precedente jurisprudencial adiante:ADMINISTRATIVO E
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORES DO EXECUTIVO ESTADUAL. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO VARIÁVEL. DIFERENÇA A SER APURADA QUANDO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL
AVENTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS. PRESERVAÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO. SÚMULA 85/STJ. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PELA FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS DE 6% A.A. INTELIGÊNCIA
DO ART. 1º-F DA LEI N.º 9.494. PROVIMENTO PARCIAL. I - Constatado que o efetivo pagamento dos servidores não coincidia com o repasse das dotações
orçamentárias, nos termos do art. 168 da CF, possuindo data variável, conforme tabelas apresentadas nos autos, há de ser reformada sentença que determinou
pagamento da diferença de 3,17%, atinente à conversão dos salários em URV, para que seja o percentual apurado quando da execução da sentença; II -
Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do qüinqüênio que antecede a propositura da ação, não
havendo de se falar em prescrição do fundo de direito; III - Não se cogita da aplicação do art. 406 do CC/2002, tendo em vista a especialidade de regra contida
no art. 1º - F da Lei n.º 9.494/97, que versa acerca da incidência dos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas
remuneratórias; IV - Apelo parcialmente provido.(Apelação Cível n.º 23.937/2007 - São Luís, 3.ª Câm. Cív., TJ/MA, Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha, julg.
17/01/2008)O acórdão acima enfrenta a questão de modo profundo, razão pela qual o adoto integralmente nesta decisão, destacando o trecho do voto proferido
pelo eminente relator:Assim, em relação aos servidores do Legislativo, Judiciário e do Parquet não há qualquer dúvida acerca do direito de perceberem diferença
salarial decorrente da conversão de cruzeiros reais em URV. Quando aos agentes públicos do Executivo, o STJ e STF vêm decidindo que estes servidores não
têm direito a receber referida diferença remuneratória. Aliás, veja-se argumentação utilizada para tanto, in verbis:Com razão a agravante. A decisão agravada
equivocou-se ao aplicar a servidor do Poder Executivo orientação peculiar aos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, os quais
têm os vencimentos e proventos estipulados e pagos com base no dia 20 de cada mês, daí porque esta Corte lhes tem reconhecido direito à recomposição de
11,98%, resultante de erro no critério de conversão, em URV, dos valores das suas remunerações.#In casu, ao contrário do que se dá na esfera do Poder
Executivo Federal, pano de fundo dos julgados que vetam o pagamento da referida diferença salarial dos servidores da Administração Pública, os servidores
recorrentes não recebiam seus vencimentos no início do mês, mas sim a partir da segunda metade do mês, razão pela qual o juiz a quo não poderia ter
concluído como os arestos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mencionados na decisão atacada. Como bem afirmou o Ministro
Cezar Peluso, autor do trecho do voto acima colacionado, ao defender o pagamento tão-somente dos agentes do Legislativo e Judiciário, os "servidores dos
Poderes Legislativos e Judiciário e do Ministério Público, os quais têm os vencimentos e proventos estipulados e pagos com base no dia 20 de cada mês, daí
porque esta Corte lhes tem reconhecido direito à recomposição de 11,98%". Assim, o caso em apreço não é análogo aos referentes aos julgados colacionados
pelo magistrado de base, tendo em vista que os apelantes recebem seus salários em datas variadas, mas que se verificam sempre na segunda metade do mês,
de modo que o percentual de correção pertinente deve ser apurado quando da execução da sentença.Cabe, ainda, esclarecer que a senda adotada no presente
julgado não contraria o entendimento plasmado pela Súmula 339 do STF, vez que a matéria a que se refere a mencionada súmula é estranha à causa em
questão, já que trata de aumento de remuneração.Compulsando as razões recursais, verifica-se alegação do Estado do Maranhão no sentido de que a
remuneração dos apelados já teria sido recomposta desde o advento das Leis estaduais n.ºs 6.273/1995 e 6.301/1995. em que pese a referida compensação ser
realmente permitida, conforme se observa do decisum do Supremo transcrito às fls. 157/158, é de se ressaltar que o ente político apelante não despende
fundamentação apta a demonstrar a ocorrência da mencionada compensação, limitando-se a exarar argumentação genérica, inábil a evidenciar a operação
financeira que o Estado recorrente acredita ter ocorrido. (Acórdão n.º 70.597/2008).Nessa linha de entendimento, analisando o caso em debate, observo que o
autor é servidor do Poder Executivo Estadual, com vencimentos pagos em datas variáveis e, tendo em vista que no cálculo de conversão dos vencimentos em
epígrafe não foi levada em consideração a data do efetivo pagamento desse servidor, conclui-se que ocorreu, in casu, defasagem remuneratória. No que pertine
à regra da compensação e limitação temporal, a alegação não tem cabimento no presente caso, tendo em vista que o suposto direito de compensação das
perdas salariais em virtude da aplicação incorreta das regras de conversão tem suas finalidades e naturezas distintas, já havendo manifestação do Superior
Tribunal de Justiça nesse sentido:ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICE AFASTADO.
DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA PROBATÓRIA PARA ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
REAJUSTE. URV. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. LEI SUPERVENIENTE QUE CONCEDE AUMENTO REMUNERATÓRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA.1. A matéria ventilada nas razões do especial prescinde de análise de matéria fática probatória e de
interpretação de legislação estadual, pois o simples cotejo entre os fatos descritos no acórdão e a pretensão manifestada no recurso especial permite a não-
incidência das Súmulas n. 07 do Superior Tribunal de Justiça e 280 do Supremo Tribunal Federal.2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que é descabida a pretensão de compensação das perdas salariais ocorridas por ocasião da aplicação incorreta das regras de conversão da Lei n.º
8.880/94 com reajustes remuneratórios posteriores, haja vista as suas finalidades e naturezas jurídicas distintas.3. Agravo regimental desprovido.(AgRG no Ag nº
1151854, Rel Ministra Laurita Vaz, órgão Julgador: 5ª Turma, julgado em 29/09/2009, DJ 26/10/2009).AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.Eventual concessão de reajuste por legislação
superveniente não pode ser compensada com a resultante da conversão dos vencimentos em URV, porquanto se tratam de parcelas de natureza jurídica
distinta. Precedentes desta e. Corte. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp nº 968818/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, órgão julgador: 5ª Turma, julgado
em 16/12/2008, DJ 16/02/2009)À evidência, finalmente, impõe-se reconhecer o direito do autor à conversão de seus vencimentos, com a apuração do percentual
devido pela Administração Direta em sede de liquidação de sentença, de acordo com a data do efetivo pagamento, da tabela oficial do Estado, de forma a
garantir ao mesmo a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da CF).Face ao exposto, com base nos argumentos acima expendidos e no art. 487,
inciso I, do CPC, julgo procedente o pedido e condeno a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) a implantar nos vencimentos do autor os devidos índices,
em vista da conversão de seu salário ao tempo da implantação da nova moeda, ressalvando que os referidos índices de correção deverão ser apurados em
liquidação, caso seja mantida a sentença em segunda instância, assegurada essa incorporação à remuneração atual.Condeno, ainda, o réu, a pagar ao autor as
parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária da data de cada vencimento e juros moratórios a partir da
citação, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial - IPCA-E, do IBGE, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no
julgamento das ADI 4357 QO/DF e 4425 QO/DF (Relator Ministro Luiz Fux, julgadas em 25/03/2015).Sem custas, em decorrência da isenção estabelecida aos
entes públicos pelo art. 12, inciso I da Lei Estadual n° 9.109/2009 (Lei de Custas e Emolumentos).Honorários a cargo do réu, que arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.Superados os prazos sem a interposição de recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para reexame necessário.Intime-se.São Luís/MA, 23 de maio de 2019. MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp: 140467

PROCESSO Nº 0019598-59.2015.8.10.0001 (210752015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA DE FATIMA CORREA DINIZ
ADVOGADO: FERNANDA MEDEIROS PESTANA ( OAB 10551-MA )

Página 486 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO: AIRTON JOSE TAJRA FEITOSA ( OAB PROCURADORMUNICIPAL-MA )

PROCESSO Nº 19598-59.2015.8.10.0001 - Ação de Reclassificação de Cargo com Pedido de Progressão Vertical e HorizontalAutor: Maria de Fátima Correa
DinizRéu: Município de São LuísSENTENÇA Trata-se de Ação de Reclassificação de Cargo ajuizada por Maria de Fátima Correa Diniz em face do Município de
São Luís, pelos motivos a seguir expostos. A autora alega que é servidora público municipal, efetiva, pertencente aos quadros da Secretaria Municipal de
Educação da Prefeitura de São Luís, no cargo de Professora Nível Médio. Diz que, no mês de agosto de 2005, requereu administrativamente sua Progressão
Vertical e Horizontal quando atendidas as exigências legais para sua obtenção, porém, ainda não recebeu as diferenças salariais devidas.Ao final, pede que seja
concedida sua progressão vertical e horizontal, com a correlata correção dos vencimentos da autora, bem como a condenação do requerido ao pagamento das
diferenças salariais do autor, desde a data do requerimento administrativo até a data da efetiva progressão. A inicial veio acompanhada pelos documentos de fls.
09/55. Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 62/68, alegando, em síntese, que a progressão vertical exige tanto o transcurso de tempo de
serviço em cargo de provimento efetivo, quanto o preenchimento de outros requisitos a serem averiguados em avaliação de desempenho. Diz, ainda, que a
autora não preenche os requisitos necessários ao pleito, e sendo assim, não pode a Administração Pública conceder direito que não está previsto na legislação.
Ao final, defende que inexiste qualquer amparo legal para o pagamento de valores retroativos à requerente. Réplica às fls. 72/75.Nesta oportunidade, vieram os
autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Os elementos constantes nos autos são suficientes para a perfeita compreensão da questão, razão pela
qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC.Em análise dos autos, verifica-se que a controvérsia reside no direito à
progressão horizontal e vertical da autora, a qual, nos termos em que alega, deveria retroagir à data do requerimento administrativo. Sobre o tema da progressão
funcional, disciplina a Lei Municipal nº 4.931/2008 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Profissionais do Magistério da Prefeitura de São Luís) que: "Art.
18. O desenvolvimento na carreira dos Profissionais do Magistério do Sistema de Ensino Público Municipal de São Luís far-se-á por meio de Progressão
Funcional, no sentido horizontal e vertical. Art. 19. A progressão Horizontal - passagem do Professor de uma Referência para outra seguinte, dentro do mesmo
Padrão de Vencimento, a cada interstício mínimo de 03 (três) anos, obedecendo aos critérios de Avaliações de Desempenho definidos mediante Ato do Chefe do
Poder Executivo. §1º A avaliação de desempenho a que se refere a caput deste artigo compreende-se como um processo global e permanente de análise do
desempenho do Profissional do Magistério no efetivo exercício do cargo. § 2º. O interstício referente ao Estágio Probatório é contabilizado para efeito da
progressão estabelecida no caput deste artigo. Art. 20. progressão vertical elevação do Padrão de Vencimento PNM para o PNS, obedecendo ao disposto no art.
70, da presente Lei. (...)"Art. 70. A Progressão Vertical ocorrerá através de processo administrativo ingressado no Setor de Protocolo da Secretaria Municipal de
Educação, devidamente comprovado, obedecendo às exigências a seguir: § 1º O período para solicitação da Progressão Vertical dar-se-á nos meses de março e
abril de cada ano; § 2º A documentação e as condições exigidas para Progressão Vertical são as seguintes: a) Cópia legível do contracheque do mês anterior; b)
Declaração do chefe imediato de que está em efetivo exercício do cargo; c) Original do diploma e histórico de graduação em Licenciatura Plena, acompanhados
de cópias que deverão ser autenticadas no ato do recebimento pelo órgão competente;d) Comprovação de aprovação na Avaliação Especial de Desempenho,
caso seja concursado".(...)"Art. 72. O processo de Avaliação de Desempenho para progressão funcional será regulamentado, mediante Ato do Chefe do Poder
Executivo, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da vigência da presente Lei".Da análise dos dispositivos supra, verifica-se que a progressão vertical
pretendida depende do preenchimento dos seguintes requisitos, quais sejam: declaração de que se encontra em efetivo exercício do cargo; diploma e histórico
de graduação em Licenciatura Plena, e comprovação na Avaliação Especial de Desempenho. Ao contrário do alegado pelo réu, entendo que a progressão
funcional, embora sujeita a um processo administrativo, não se reveste de natureza discricionária, devendo ser concedida ao professor que demonstrar o
cumprimento dos requisitos legais. In casu, a autora comprovou ter ingressado com o requerimento administrativo para a progressão pleiteada, tendo concluído
curso superior em data anterior ao protocolo, conforme se infere dos documentos de fls. 18/19. Já no que se refere à avaliação de desempenho, observo que
caberia ao requerido provar que houve a avaliação do servidor, e se assim não o fez, presume-se que a avaliação ocorreu de forma positiva, especialmente
considerando que o autor teve seu direito posteriormente reconhecido pela Administração Municipal, por meio do Decreto 360.629/2014 (fls. 17). Da mesma
forma, também não demonstrou que a autora não se encontrava no efetivo exercício do cargo, nos termos do art. 373, inc. II do CPC. Desse modo, embora o réu
tenha silenciado quanto ao pagamento dos valores retroativos, não restam dúvidas de que estes são devidos, uma vez que o servidor não pode ser penalizado
em face da demora da Administração em implantar um direito que lhe é garantido por lei. Ademais, cumpre ressaltar que o decreto que elevou a autora na
carreira se trata de ato administrativo meramente declaratório, pelo qual a Administração apenas reconhece um direito preexistente do administrado. Assim, é
cabível o reconhecimento dos efeitos financeiros da progressão desde a data do requerimento administrativo, qual seja, 15/08/2005 (fl. 21/22) até a data da
efetiva reclassificação da autora. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. VANTAGEM
PREVISTA NA LEI Nº 4.616/2006. PROMOÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. I - Promovendo-se o funcionário público para um nível
superior no quadro de lotação do órgão, isto implica em aumento do seu salário por ter auferido uma gratificação inerente à nova situação, sendo consectário
lógico que terá direito de receber a diferença salarial existente entre os níveis funcionais a contar da data do requerimento administrativo, uma vez que não pode
o mesmo ser prejudicado pela inércia do ente municipal.II - O valor a ser deferido a título de diferença salarial deve ser apurado mediante liquidação de sentença,
observando-se a prescrição quinquenal". (TJMA, Apelação Cível nº 24.376/2016 - São Luís, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf, julg.
30/06/2016). Ressalte-se, ainda, que, quanto às parcelas devidas, é de se reconhecer a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, nos termos
da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação" Entretanto, quanto ao pedido de incentivo
financeiro, entendo que não assiste razão a parte autora, pois consoante prevê o art. 51 da Lei nº 2.728/1985 considerando alteração em 16 de maio de 1990 do
dispositivo em comento, é necessário além do tempo minímo de exercício, título de especialização em educação, requisito não demostrado pela parte
requerente.Ante ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer o direito da autora à progressão vertical e horizontal, esta última na
referência correlata ao tempo de serviço da autora, bem condenanar o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes das progressões não efetuadas,
desde a data do requerimento administrativo até a data da efetiva reclassificação, as quais deverão ser acrescidos de juros moratórios, a contar da citação, com
base na Lei n. 11.960/2009 (30.06.2009) - que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 -, para só então incidirem "uma única vez, até o efetivo
pagamento, [...] juros aplicados à caderneta de poupança", consoante dispõe o art. 5º do referido diploma legal, e correção monetária pela TR (art. 1º-F, Lei
9.494/97) até 25.03.2015, a partir de quando será regulado pelo IPCA-e (ADIs 4357 e 4425), calculados mês a mês, a serem apurados em liquidação da
sentença, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda (Súmula 85 STJ).Outrossim, em face da reciprocidade da sucumbência,
condeno as partes ao rateio do dos honorários sucumbenciais, cujos valores serão fixados após a liquidação. Ressalte-se que a exigibilidade em relação à autora
ficará suspensa, pelo prazo legal, por ser beneficiária da Justiça Gratuita. Decorrido o prazo do recurso voluntário e não havendo impugnação da sentença pelas
partes interessadas, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário.Intimem-se. São Luís, 12 de junho de 2019MARCO
ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0019636-71.2015.8.10.0001 (211192015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FLAVIO ANTONIO SILVA DE JESUS
ADVOGADO: JOÃO RODRIGUES ALMEIDA ( OAB 4989-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
Processo nº: 19636-71.2015.8.10.0001 - Ação de Procedimento ComumAutores: FLÁVIO ANTÔNIO SILVA DE JESUSRéu: ESTADO DO
MARANHÃOSENTENÇACuida-se de Ação de Restituição ajuizada por FLÁVIO ANTÔNIO SILVA DE JESUS, contra ESTADO DO MARANHÃO, todos já
qualificados na inicial pelos motivos a seguir.Alega o autor que é Oficial da Reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Maranhão, tendo, durante seu
período de atividade, servido no Gabinete Militar do Governador, pelo período de 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias, percebendo ao tempo a vantagem
"função gratificada de assistente militar especial nível I" equivalente a 3 soldos, tendo sido a referida verba suprimida de seus contracheques quando passou à
inatividade.Aduz que essa supressão é ilegal, devendo a indenização ser incorporada aos seus vencimentos, face ao princípio da irredutibilidade de vencimentos

Página 487 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



e, ainda, que têm direito adquirido ao regime estabelecido pela Lei Delegada n. 173/84Assim, requer a incorporação da função gratificada de assistente militar
especial nível I, no patamar de 300%, em seus proventos, bem como o valor retroativo, até a efetiva implantação.Acompanham a inicial os documentos de fls.
12/24.Devidamente citado, o Estado do Maranhão apresentou contestação às fls. 31/40, aduzindo a prescrição, em razão de pleitear gratificação que percebia
em 1988, bem como pugna pela improcedência, aduzindo a ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como a revogação da lei que institui a função
gratificada de assistente militar especial nível I.Réplica às fls. 44/53.É o relatório. Fundamento e decido.Inicialmente, observo que os autos do processo
encontram-se aptos para prolatação da sentença, tornando-se possível subsunção da espécie ao disposto no art. 355, inciso I do CPC.Quanto à alegação de
prescrição por parte do Estado do Maranhão, não merece acolhimento, visto que a presente ação versa sobre obrigação de trato sucessivo, de forma que opera-
se tão somente a prescrição quinquenal às parcelas vencidas, caso evidenciado o direito do autor.Em análise do mérito, com o advento da EC nº 19/98 a
remuneração dos militares passou a ser realizada por meio de subsídio, fixado em parcela única, não sendo possível a instituição de qualquer acréscimo de
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.Assim, foi editada a Lei nº 8.591, de 27 de abril de 2007
passou a dispor sobre a fixação de subsídio para os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, revogando
expressamente o determinado pela Lei 6513/1995, regulamentando o disposto no § 4º do art. 39 da Constituição da República:Art. 1º Passam a ser remunerados
por subsídio, fixado em parcela única, os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão nos termos do art. 39, §§ 4º e 8º da
Constituição Federal.§ 1º Os valores do subsídio de que trata o caput deste artigo são os fixados no Anexo I desta Lei.§ 2º A Tabela de Escalonamento Vertical
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar passa a vigorar de acordo com o Anexo II da presente Lei.(...)Art. 3º A partir da vigência desta Lei não são
devidas aos militares as seguintes espécies remuneratórias:I - valores incorporados à remuneração a título de gratificação por tempo de serviço;II - abonos;III -
gratificação de localidade especial;IV - indenização de representação de função;V - outras gratificações e adicionais, de qualquer origem e natureza, que não
estejam explicitamente mencionados no art. 2º desta Lei.VI - representação.(...)Art. 20. Ficam revogados o art. 3º da Lei Estadual nº 8.362, de 29 de dezembro
de 2005, os arts. 66, 67, 68, 70, 71, 72 e 75 da Lei Estadual nº 6.513, de 10 de novembro de 1995, os arts. 3º, 4º, 9º, 10, 76 e seu parágrafo único da Lei
Estadual nº 4.175, de 20 de junho de 1980, a Lei Estadual nº 4.823, de 19 de novembro de 1987, a Lei Estadual nº 5.358, de 26 de abril de 1993, a Lei Estadual
nº 5.597, de 24 de dezembro de 1992, a Lei Estadual nº 5.658, de 26 de abril de 1993, a Lei Estadual nº 6.277, de 06 de abril de 1995, o art. 1º da Lei Estadual
nº 7.593, de 11 de junho de 2001 e a Lei Estadual nº 8.318, de 12 de dezembro de 2005.Observa-se nos autos, o autor foi transferido para a reserva remunerada
em 08 de abril de 2015, respectivamente, portanto, já na vigência da Lei nº 8.591/2007, que revogou de forma expressa o art. 68 da Lei nº 6.513/95, não havendo
que se falar, portanto, em direito à incorporação vindicada.Desse modo, aplica-se ao presente caso o entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídicoNesse sentido, colaciono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão:APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. REFORMA DE MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ESPECIAL DO GABINETE
MILITAR DO GOVERNADOR. LEI DELEGADA Nº 173/84. REVOGAÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 6.513/1995. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO.
INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. I. "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da
inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários" (STF, súmula nº 359). II. A Função
Gratificada de Assistente Especial Militar, decorrente do serviço prestado no Gabinete Militar do Governador do Estado, instituída pela Lei Delegada nº 173/1984,
foi revogada pela Lei Estadual nº 5.097/1991, a partir de quando deixou de ser cabível sua incorporação aos proventos dos militares, face à inexistência de
direito adquirido a regime jurídico. III. Apelação improvida. (TJ-MA - APL: 0327062013 MA 0035401-87.2012.8.10.0001, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES
DE CASTRO, Data de Julgamento: 10/02/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2015)Diante do exposto, julgo improcedentes os
pedidos, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.Outrossim, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do art. 85,§ 8º do CPC, o qual ficará suspenso pelo prazo legal em razão da gratuidade da justiça.Sem custas.Intimem-se.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos.São Luís, 14 de maio de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp: 189944

PROCESSO Nº 0025602-49.2014.8.10.0001 (277932014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOSE ANTONIO FERREIRA E SILVA
ADVOGADO: MARCOS RODRIGO SILVA MENDES ( OAB 12312-MA )
REU: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO e ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: MARCIO VINICIUS MAIA SOUSA ( OAB 11948-MA )

Processo nº: 25602-49.2014.8.10.0001 - Ação Declaratória de Cancelamento de Multa Autor: José Antonio Ferreira e SilvaRéus: DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO - DETRAN e ESTADO DO MARANHÃOSENTENÇATrata-se de Ação Anulatória ajuizada por JOSE ANTONIO
FERREIRA E SILVA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO - DETRAN e do ESTADO DO MARANHÃO todos
já qualificados na inicial, pelos motivos a seguir.Aduz o autor que é proprietário do veículo KIA SHEPHIA LS, 1.5, 16 válvulas, gasolina, verde, CHASSI nº
KNAFB- 2222W5503130 ano modelo 1998/1999, de placa HPC-2113, o qual foi vendido, em 31 de maio de 2006, para o Sr. Renato Veja Servilha.Diz que, em 29
de janeiro de 2014, foi informado que seu nome consta como negativado, oriundo de multas que perfazem o total de R$ 2.096,48 (dois mil, noventa e seis reais e
quarenta e oito centavos), com data posterior a venda do bem. Afirma, outrossim, que procurou informações junto a Receita Estadual, onde também consta
débito em seu nome, no importe de R$ 1.212,69 ( um mil, duzentos e doze reais e sessenta e nove centavos), porém, não sabe informar a natureza do débito.Ao
final requer em sede de antecipação de tutela a retirada do nome de seu nome dos bancos de dados do SPC/SERASA, a declaração da prescriçao do direito de
punição em relação as multas anteriores. Requer, no mérito, a procedência da ação, com a confirmação da antecipação da tutela pleiteada, bem como a
condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais. Acompanham a inicial os documentos de fls. 22/29.Este juízo deixou para
analisar a tutela antecipada após a apresentação da defesa, consoante fls. 31. Citado, o DETRAN/MA apresentou contestação às fls. 38/42, alegando,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não tomou conhecimento da venda do bem, razão pela qual não possui qualquer
responsabilidade por eventuais danos causados. No mérito, diz que o autor ainda figura como proprietário do veículo em questão, porém, baixado o gravame,
existindo atualmente gravame em nome do Sr. Alex Bitencourt Rocha Franco. Informa, ainda, que constam no sistema do DETRAN multas anteriores a 2009,
constando em aberto apenas os débitos de IPVA anteriores a 2014, uma vez que o veículojá se encontra isento do pagamento do tributo.A defesa veio
acompanhada dos documentos de fls. 43/44. O Estado do Maranhão não apresentou defesa, conforme certidão de fl. 45. Na decisão de fls. 47/48, este juízo
concedeu a antecipação da tutela pleiteada. Petição do DETRAN/MA às fls. 57/59, informando a impossibilidade de cumprimento da liminar. Às fls. 68/76, o
Estado do Maranhão apresentou, intespestivamente, sua contestação. Intimadas as partes a se manifestarem quanto à possibilidade de julgamento antecipado
ou interesse na produção de provas, o DETRAN apresentou novos documentos, ao passo que o Estado do Maranhão pugnou pelo julgamento antecipado. Não
houve manifestação da parte autora, conforme certidão de fl. 101. Vieram-me conclusos os autos.É o relatório. Fundamento e decido.Inicialmente, destaco que o
presente feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I do CPC, haja vista a desnecessidade de produção de provas adicionais, uma vez
que os elementos constantes dos autos mostram-se suficientes para a compreensão da questão. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos
réus, entendo que estas não merecem acolhida, uma vez ambos possuem pertinência subjetiva com os pedidos formulados na inicial.Adentrando ao mérito,
verifico que os pedidos da parte requerente não merece acolhida. Com efeito, restou demonstrado que a venda do veículo ocorreu no ano de 2006, entretanto,
não há nos autos prova de que o requerente comunicou ao DETRAN, a época, o repasse do bem para terceiro, conforme disposto no art. 134 do Código de
Trânsito Brasileiro, in verbis:"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do
Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter
que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação".Neste aspecto, não há como afastar a
responsabilidade do autor pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o referido veículo, uma vez que, ante a ausência de comunicação da venda, o
requerente ainda figura como proprietário dos bens perante o DETRAN, além de responder, solidariamente, pelas penalidades impostas até a data da
comunicação, nos termos do dispositivo supratranscrito. Ressalte-se, ainda, que os débitos decorrentes do IPVA têm por fato gerador a mera propriedade do
veículo, consoante dispõe o art. 85 da Lei Estadual nº 7.799/2002, in verbis: "Art. 85. O imposto sobre propriedade de veículos automotores - IPVA, devida
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anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor terrestre, aquático e aéreo."Outrossim, o artigo 90 do referido diploma legal, dispõe
sobre a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto: "art. 90. São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:I -
o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; II - o titular do domínio ou o possuidor a
qualquer título(.)Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem." (destacamos). Desse modo, havendo legislação local
estabelecendo a responsabilidade tributária solidária, deve ser afastada a aplicação da Súmula 585 do STJ.Nesse sentido: "TRIBUTÁRIO. IPVA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, CUJA ALIENAÇÃO NÃO FORA COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 134 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) não trata de responsabilidade tributária, sendo
restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento
sedimentado pela Primeira Seção na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor , no que se refere ao período posterior à sua alienação". 2. Nos termos do
art.124 do CTN,somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da
responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário de veículos é condicionada à previsão da lei estadual. 3. Hipótese em que o acórdão a quo
deve ser mantido,pois, embora o Tribunal de origem, na solução da controvérsia, tenha citado como fundamento o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro,
também mencionou o estabelecimento da responsabilidade tributária solidária por meio de lei estadual. 4. Recurso especial não provido". (STJ, REsp
1640978/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, Publ.DJe 12/05/2017). Logo, não se desincumbindo o autor de demonstrar fato constitutivo do seu
direito, consolida-se, assim, a legalidade do ato efetuado pelos demandados, pois o próprio Detran demonstra pelas telas de seus sistemas que até a presente
data não houve mudança de proprietário do veículo em seu sistema, ressaltando que o autor não logrou êxito em demonstrar o recebimento do documento de fl.
25 pelo órgão responsável. Outrossim, quanto ao pedido de declaração de prescrição das multas anteriores, bem como da consignação das multas posteriores
em nome do comprador, entendo que carecem de interesse processual, uma vez que não há prova nos autos de que existe alguma penalidade em imposição
posterior a venda do veículo, nem que as cobranças efetuadas pela SEFAZ refiram-se a tributos já prescritos.Do mesmo modo, nao se vislumbrando qualquer
ilegalidade na cobrança, entendo que também não merece acolhida o pedido de indenização por danos morais formulados, uma vez que estes decorreram da
inércia do próprio autor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AUTOMÓVEL. COMPRA E VENDA. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA
DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. REGISTRO DA VENDA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. Incumbe ao comprador
efetivar a transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, a teor do disposto no artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. A simples
demora do adquirente em cumprir o dever estabelecido no preceito normativo acima, conquanto acarrete aborrecimentos ao alienante, não tem o condão de, por
si só, ensejar o pagamento de compensação pecuniária por danos morais. A condenação em indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica somente
pode ser fixada de forma objetiva. Efetivamente comprovada a compra e venda do automóvel, deve o órgão de trânsito proceder ao registro da comunicação de
venda. O Distrito Federal e o DETRAN não devem arcar com a sucumbência desta demanda, porque agiram segundo a legalidade, uma vez que a autora não
apresentou, administrativamente, documento que comprovasse de forma segura a compra e venda que pretendia comunicar. O imbróglio decorreu da ausência
de diligência da autora, que não exigiu a assinatura do Documento Único de Transferência - DUT antes da entrega do veículo ao comprador, de modo que a ela
devem ser imputados os ônus sucumbenciais em relação ao DETRAN e ao DISTRITO FEDERAL, segundo orientação do princípio da causalidade. (TJ-DF
07106098220178070018 DF 0710609-82.2017.8.07.0018, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/02/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no DJE : 20/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados, nos termos do art. 487, inc. I do
CPC. Condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade ficará suspensa , pelo prazo legal,
por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita. Isento de custas. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. São Luís, 12 de agosto de 2019.MARCO
ANTONIO NETTO TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0026617-19.2015.8.10.0001 (285362015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ADAGILDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MANOEL FELINTO DE OLIVEIRA NETTO ( OAB 9985A-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
Processo n° 26617-19.2015.8.10.0001 - Ação de PromoçãoAutor (s): Adagildo de OliveiraRéu (s): Estado do MaranhãoSENTENÇATrata-se de Ação de
Promoção por Ressarcimento de Preterição ajuizada por ADAGILDO DE OLIVEIRA contra o ESTADO DO MARANHÃO, todos já qualificados nos autos.Aduz a
parte autora que ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Maranhão em 05 de maio de 1993 através de concurso público. Relata que, após 22 (vinte e dois)
anos de serviço, somente veio a ser promovido à graduação de Cabo PM em 17 de junho de 2010, não recebendo qualquer outra promoção posterior, apesar de
preencher os requisitos legais para tanto.Ao final, pede que seja reconhecido o direito do requerente à promoção de Cabo para 1º Tenente da Polícia Militar,
inclusive com Matrícula no Curso de Formação específica da categoria, ou à patente que este juízo reconhecer como devida, com o pagamento das diferenças
remuneratórias do período. A inicial veio instruída com os documentos fls.15/75.Citado o réu apresentou contestação, oportunidade em que alegou,
preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, e no mérito, sustenta a necessidade vagas para a realização das promoções, bem como a ausência de
ilegalidade nas promoções realizadas por ato de bravura. Alega, ainda, a prescrição parcial das parcelas pleiteadas, nos termos da Súmula 85 STJ. Intimado o
autor apresentou réplica às fls.107/115. Intimadas as partes para informarem interesse na produção de novas provas ou julgamento antecipado da lide, a parte
requerida pugnou pelo julgamento antecipado do feito, ao passo que o autor restou silente.É o relatório. Fundamento e decido.Conheço diretamente do pedido,
vez que a matéria debatida dispensa a realização de provas em audiência, o que faço com respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto
a preliminar suscitada, observo que o pedido da parte requerida não encontra óbice no ordenamento jurídico, uma vez que cabe ao Poder Judiciário o controle da
legalidade dos atos administrativos, sobretudo no que tange à verificação de eventual erro por parte da administração no que tange às promoções realizadas,
não existindo, desta forma, qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes. Para a análise do mérito, é necessário transcrever o artigo 78, da Lei
Estadual nº 6.513/1995, e os artigos 4º, 40, 45 a 47 do Decreto 19.883/2003: "Art. 78 - As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade merecimento
ou, ainda, por bravura e "post-mortem", mediante atoDo Governador do Estado, para oficiais e do Gerente de Estado de Segurança Pública, para Praças.§ 1º -
Em casos extraordinários poderá haver promoção em ressarcimento de preterição (sem grifo no original).§ 2º - A promoção do militar em ressarcimento de
preterição será feita segundo os princípios de antiguidade e merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse
sido promovido na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção. Art. 4º - A ascensão funcional dos praças da Polícia Militar, denominado
promoção neste Decreto, será realizado por ato do Gerente de Estado de Segurança Pública pelos seguintes critérios:I - antiguidade;II - merecimento;III - ato de
bravura;IV - "post-mortem";V - tempo de serviço.Parágrafo único. Em casos extraordinários poderá haver promoção por ressarcimento de preterição.Art. 40. Os
praças que satisfazem as exigências estabelecidas neste capítulo e, no que couber, as demais disposições contidas neste Decreto, e de que suas QPMP,
possuam as graduações superiores a serem alcançadas e vagas respectivas serão promovidos à graduação, imediatamente superior, conforme a seguir
estabelecido:I - Soldado a cabo PM - possuir 10 anos ou mais de efetivo exercício e, no mínimo, comportamento ÓTIMO, e não ter sofrido qualquer punição nos
últimos três anos.II - Cabo PM a 3º Sargento PM - possuir 08 anos de efetivo exercício na graduação Cabo PM e, no mínimo, Comportamento ÓTIMO";(...)Art. 45
- A promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao praça preterido, o direito à promoção quelhe caberia.§ 1º - A promoção do
praça em ressarcimento de preterição será feita segundo os critérios de antiguidade, merecimento ou por tempo de serviço recebendo ele o número que lhe
competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, pelo critério que ora é feita a sua promoção.§ 2º - As promoções havidas em
ressarcimento de preterição não geram direitos para terceiros, nem alteram os critérios de proporcionalidade para as promoções normais.(...)Art. 47 - O graduado
será ressarcido da preterição desde que seja reconhecido o direito à promoção quando:I - tiver solução favorável a recurso interposto;II - cessar sua situação de
desaparecido ou extraviado;III - for impronunciado ou absolvido em processo a que estiver respondendo, com sentença passada em julgado;IV - for declarado
isento de culpa por Conselho de Disciplina; eV - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo (sem grifo no original)Sobreleve-se que, em relação ao
interstício, o art. 40 sofreu alteração pelo Decreto 26.189/2009, que passou a prever os seguintes prazos para as promoções dos praças:"art. 40. Os praças que
satisfizerem as exigências estabelecidas neste Capítulo, e, no que couber, as demais disposições contidas neste Decreto, e desde que suas QPMP, possuam a
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graduações superiores a serem alcançadas e vagas respectivas, serão promovidos è gradução, imediatamente superior, conforme estabelece o quadro
seguinte:I - Soldado PM à Cabo PM - possuir no mínimo 05 (cinco) anos ou mais de efetivo serviço e, no mínimo, Comportamento ÓTIMO, e não ter sido punido
com prisão disciplinar nos últimos três anos;II - Cabo PM à 3º Sargento PM - possuir 03 (três) anos de Efetivo serviço na graduação de Cabo PM e, no mínimo,
Comportamento ÓTIMO;III - 3º Sargento PM à 2º Sargento PM - Possuir 3 anos de efetivo serviço na graduação de 3º Sargento PM e, no mínimo
Comportamento ÓTIMO; IV - 2º Sargento PM à 1º Sargento PM - Possuir 2 anos de efetivo exercício na graduação de 2º sargento PM e, no mínimo,
Comportamento ÓTIMO".Consoante se depreende da leitura desses dispositivos, o servidor da PMMA terá direito à promoção por preterição quando, além de
cumprir determinados requisitos, "tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo".Diga-se ainda, especificamente, quanto à existência de vagas no
quadro promocional da carreira, que, consoante disposto nos artigos 45, §2º e 87 do Decreto nº 19.833/2003, a promoção em ressarcimento por preterição não
altera os critérios de proporcionalidade para as promoções normais e independe de vagas, ou seja, a preterição na ordem de nomeação dispensa a existência de
vagas previstas para a promoção comum.Feitas essas considerações, verifico que, na hipótese dos autos, o autor não comprovou a existência de erro
administrativo em data anterior à sua promoção em 2010, o que somente restou demonstrado entre o período compreendido entre 2011 (fls. 25/75) e 2015 (fls.
116/222), uma vez que consta na relação de policiais promovidos a inclusão de policiais mais modernos que o autor para o cargo de 3º Sargento PM.Desse
modo, considerando o interstício mínimo necessário para a promoção de Cabo ao posto subsequente, bem como a data da propositura da ação, entendo que o
autor faz jus à promoção em ressarcimento de preterição, porém, limitado ao posto de 3º Sargento, uma vez que não completado o interstício necessário às
patentes superiores quando do ajuizamento da presente demanda. Face ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu a promover
o autor, em ressarcimento de preterição, do posto de Cabo PM para 3º Sargento PM, com efeito a partir de maio de 2013. Condeno, ainda, o réu a pagar as
diferenças do soldo retroativo entre as citadas graduações militares do autor, os quais deverão ser acrescidos de juros moratórios, a contar da citação, com base
na Lei n. 11.960/2009 (30.06.2009) - que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 -, para só então incidirem "uma única vez, até o efetivo pagamento, [...]
juros aplicados à caderneta de poupança", consoante dispõe o art. 5º do referido diploma legal, e correção monetária pelo IPCA-E, calculados mês a
mês.Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios e serem arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do
Código de Processo Civil.Sem custas, em razão da isenção legal do réu, como previsto no art. 12, I da Lei Estadual n° 9.109/2009.Superados os prazos sem a
interposição de recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça para reexame necessário.Intimem-se.São Luís (MA), 09 de agosto de
2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0026636-25.2015.8.10.0001 (285552015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES MELO e DEBORA CRISTINA DA SILVA TAVARES e FRANCK RONIEL FURTADO ARAÚJO e JAIRON MOURA
DA SILVA e MARCEL SOARES MOUZINHO e MARCIO COSTA NASCIMENTO e MARCOS ALEXANDRE GONCALVES MOREIRA e PAULO BRENO
SANTANA SOUSA e RAIMUNDO LUIS FURTADO ARAUJO e YURY RIBEIRO CALISTO
ADVOGADO: ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO
BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO
JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e
ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Raimundo Luis Furtado Araújo, Marcel Soares Mouzinho, Marcio Costa Nascimento, Marcos Alexandre
Gonçalves Moreira, Claudio Roberto Rodrigues Melo, Paulo Breno Santana Sousa, Jairon Moura da Silva, Franck Roniel Furtado Araúko, Debora Cristina da
Silva Tavares e Yury Ribeiro Ribeiro Calisto, todos já qualificados na inicial, objetivando a implantação do reajuste de 21,7% em sua remuneração, percentual
este correspondente à diferença entre o reajuste concedido pela Lei Estadual nº 8.369/06.O processo foi suspenso em razão da admissão do IRDR nº
17.015/2016.Na petição de fls. 331, a parte autora requer a desistência da ação e, por conseguinte a extinção do feito sem resolução de mérito.É o relatório.
Decido.Inicialmente, observa-se que foi concedido a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Com efeito, considerando tal concessão, a
desistência não causará prejuízo ao réu, sendo desnecessária sua oitiva para homologação do pedido (RT 702/81). Desse modo, nos termos do art. 485, inc.
VIII, do CPC, extingo o processo, sem exame do mérito, homologando a desistência requerida pela parte autora.Ante o princípio da causalidade, condeno a parte
autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual ficará suspenso ante o deferimento da gratuidade da
justiça.Intime-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com observância das formalidades legais.São Luís, 08 de agosto de 2019.MARCO
ANTONIO NETTO TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp: 189944

PROCESSO Nº 0026782-66.2015.8.10.0001 (287102015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: AUGUSTO CESAR DOS SANTOS CUTRIM e DIOGO ANTONIO PAIVA GOMES e LEONARDO FURTADO COQUEIRO e MANOEL GONÇALVES
DIAS JUNIOR e MARCOS AURELIO AZEVEDO PEREIRA e RENATO SOUSA PEREIRA e RICARDO JOSE DE MORAES SOARES e THIAGO SOUSA
PEREIRA e WADSON MAYCKEL CARVALHO e WANESSA PATRICIA MACHADO ARAUJO
ADVOGADO: ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO
BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO
JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e
ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e ARLINDO BARBOSA
NASCIMENTO JUNIOR ( OAB 7787-MA ) e DANDARA CAMARA RODRIGUES FREIRE ( OAB 14106-MA ) e JOAO MANOEL DE ASSUNCAO E SILVA NETO (
OAB 15430-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Augusto Cesar dos Santos Cutrim, Diogo Antonio Paiva, Marcos Aurélio Azevedo Pereira, Manoel
Gonçalves Dias Junior, Renato Sousa Pereira, Leonardo Furtado Coqueiro, Ricardo José de Moraes Soares, Thiago Sousa Pereira, Wadson Mayckel Carvalho e
Wanessa Patricia Machado Araújo Carvalho em face do Estado do Maranhão, todos já qualificados na inicial, objetivando a implantação do reajuste de 21,7% em
sua remuneração, percentual este correspondente à diferença entre o reajuste concedido pela Lei Estadual nº 8.369/06.O processo foi suspenso em razão da
admissão do IRDR nº 17.015/2016.Na petição de fls. 314, a parte autora requer a desistência da ação e, por conseguinte a extinção do feito sem resolução de
mérito.É o relatório. Decido.Inicialmente, observa-se que foi concedido a parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Com efeito, considerando
tal concessão, a desistência não causará prejuízo ao réu, sendo desnecessária sua oitiva para homologação do pedido (RT 702/81). Desse modo, nos termos do
art. 485, inc. VIII, do CPC, extingo o processo, sem exame do mérito, homologando a desistência requerida pela parte autora.Ante o princípio da causalidade,
condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual ficará suspenso ante o deferimento da
gratuidade da justiça.Intime-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com observância das formalidades legais.São Luís, 08 de agosto de
2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp: 189944

PROCESSO Nº 0027467-73.2015.8.10.0001 (294422015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: SANDRO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ MARQUES DE RIBAMAR JÚNIOR ( OAB 9004-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
Processo nº 27467-73.2015.8.10.0001 - Ação de Indenização por Danos Materiais e MoraisAutor: Sandro Pereira da SilvaRéu: Estado do Maranhão SENTENÇA
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Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Sandro Pereira da Silva em face do Estado do Maranhão, pelos motivos a seguir
expostos.Aduz o autor que, no dia 19/03/2015, foi abordado por três policiais, quando guardava sua motocicleta em sua residência, tendo um deles ordenado que
o autor colocasse o capacete. Diz que, ao realizar pequena manobra com o objetivo de adentrar no imóvel, passou a ser agredido fisicamente, com coronhadas
de escopeta no rosto, o que provocou um ferimento exposto, além de ofensas verbais, tendo sido algemado e conduzido ao Plantão Central do Cohatrac. Narra,
outrossim, que ao chegar ao Plantão do Cohatrac, foi imediatamente conduzido para a cela, ocasião em que os militares tiraram várias fotografias do autor, tendo
somente sido liberado duas horas depois, após a chegada do delegado, o qual, após a oitiva dos fatos, emitiu a guia para a realização do exame de corpo de
delito. Afirma ainda que, no dia 23/03/2015, foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 1282/2015, perante a 6ª Delegacia de Polícia da Cohab/Anil, gerando o
Termo de Declarações em Aditamento anexo.Em face do exposto, requereu a condenação do requerido a reparar os danos materiais e morais causados pelos
atos e abuso de autoridade e constrangimento ilegal. A inicial veio acompanhada pelos documentos de fls. 13/25. Citado, o réu apresentou contestação às fls.
32/50, alegando, em síntese, que os agentes agiram em estrito cumprimento do dever legal, além da ausência de comprovação dos demais pressupostos da
responsabilidade civil. Réplica às fls. 54/56. O Ministério Público deixou de opinar no feito por entender ausentes as hipóteses legais para sua intervenção (fls.
60/61). Instadas as partes a se manifestar sobre a possibilidade de julgamento antecipado ou interesse na produção de provas adicionais, o réu pugnou pela
oitiva dos policiais militares envolvidos, ao passo que o autor quedou-se inerte (fl. 65). No despacho de fl. 67, este juízo determinou a intimação do autor para
juntar aos autos o exame de corpo de delito realizado, tendo sido requerido dilação de prazo, conforme petição de fl. 70. Nesta oportunidade, vieram os autos
conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Não obstante o pedido de prova testemunhal formulado pelo réu, verifico que as testemunhas arroladas possuem
interesse no litígio, haja vista tratarem-se dos policiais envolvidos nos fatos narrados na inicial, o que os impede de depor nesta qualidade, ante o óbice previsto
no art. 447, § 3º, inc. II do CPC. Além disso, entendo que os elementos constantes dos autos são suficientes para a compreensão do feito, razão pela qual passo
ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inc.I do CPC.Como é cediço, a responsabilidade do Estado, decorrente do risco administrativo das
atividades que realiza, é objetiva, ou seja, independente da verificação de culpa, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, in verbis:§ 6º - As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Neste aspecto, para que seja configurado o dever de indenizar por
parte do requerido, é necessário a comprovação do dano sofrido, o nexo de causalidade entre a omissão/conduta da Administração e o aludido dano, além da
ausência das chamadas excludentes da responsabilidade civil.Na hipótese dos autos, entendo que estão presentes os pressupostos para a responsabilização
civil estatal. Com efeito, do cotejo das informações constantes dos autos, verifico que restou demonstrado o excesso na atuação dos policiais quando da
abordagem do autor, uma vez que as fotografias acostadas à inicial, bem como a existência de encaminhamento para realização de exame de corpo de delito,
demonstram que houve, de fato, a agressão relatada na inicial. Por outro lado, o réu não logrou comprovar que o autor tenha tido algum comportamento
ameaçador, ou atentado contra a integridade física dos policiais, a justificar as agressões sofridas, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, ressaltando que,
conforme relatado no Boletim de Ocorrência nº 1338/2015, o autor apenas teria tratado os militares com desrespeito e palavras ofensivas durante a abordagem
(fl. 15), demonstrando que os agentes agiram de forma desproporcional aos fatos, excedendo os limites da legalidade. No que tange aos danos sofridos, entendo
que o dano moral encontra-se devidamente configurado na hipótese, uma vez que não restam dúvidas de que as agressões sofridas tenham graves impactos
psicológicos, além de afetar outros direitos da personalidade como a honra e imagem do autor, sendo, portanto, passível de reparação pecuniária. Nesse sentido:
"Apelação Cível - ação de indenização - responsabilidade objetiva do Estado de Minas Gerais - abordagem policial - conduta abusiva - comprovação - dano
moral configurado - indenização devida - valor - critério bifásico - apelação à qual se nega provimento. 1. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da
República, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro. 2. Tratando-se de
responsabilidade objetiva do ente público é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e da relação de causalidade. 3.
Comprovada a conduta abusiva perpetrada por servidor público, bem como os danos morais sofridos pela vítima, é devida a indenização correspondente. 4. A
jurisprudência do STJ tem adotado o método bifásico na fixação do valor do dano moral, como forma de evitar disparidade de valor para situações semelhantes.
5. Analisa-se primeiramente o valor básico para a indenização, tendo como esteio o interesse jurídico lesado em referência a um grupo de precedentes que
apreciaram casos semelhantes. Depois, consideram-se as circunstâncias específicas do caso para fixação definitiva do valor da indenização. (TJMG, AC
10470120064782001, 2ª Câmara Cível, Rel. Marcelos Rodrigues, julg. 28/03/2017). Outrossim, deve-se considerar que a indenização a ser arbitrada não pode
ensejar enriquecimento sem causa, devendo ser suficiente para reparar os danos causados, servindo de instrumento pedagógico ao Estado para que adote as
medidas necessárias visando evitar a ocorrência de situações semelhantes. Assim, considerando os pontos enfocados, fixo os danos morais em R$ 20.000,00
(vinte mil reais).Quanto aos danos materiais, vê-se que estes não restaram devidamente comprovados nos autos, uma vez que não há provas acerca do período
em que o autor ficou sem trabalhar, nem mesmo de eventuais serviços para os quais alega ter sido contratado. Desse modo, considerando que o dano material
não se presume, deixo de acolher o pedido do autor neste aspecto. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o Estado do
Maranhão ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), os quais deverão ser acrescidos de juros moratórios, com
base na Lei n. 11.960/2009 (30.06.2009) - que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 -, para só então incidirem "uma única vez, até o efetivo
pagamento, [...] juros aplicados à caderneta de poupança", consoante dispõe o art. 5º do referido diploma legal, e correção monetária pelo IPCA-e, ambos a
contar da prolação da sentença. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao rateio dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por
cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade, em relação ao autor, ficará suspensa pelo prazo legal, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita. Sem
custas. A presente ação não se submete a reexame necessário (art. 496, § 3º, inc. III) do CPC. Intimem-se. São Luís, 08 de agosto de 2018MARCO ANTONIO
NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0029973-22.2015.8.10.0001 (320942015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: IOLANDA DOS SANTOS DUTRA
ADVOGADO: MAYSA PINHEIRO DOS REIS ( OAB 14369-MA )
REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Processo n° 29973-22.2015.8.10.0001 (320942015) - Procedimento ComumAutor (s): IOLANDA DOS SANTOS DUTRARéu (s): MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
SENTENÇATrata-se de ação de procedimento comum, de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por IOLANDA DOS SANTOS DUTRA em face do
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, todos já qualificados na exordial.A autora alega, em síntese, que fora proprietária de um trailer, localizada à entrada da Rua do Sol,
Vila Sarney, ao Lado da Empresa Iara Fertilizante, que funcionava com lanchonete, desde 2004, da qual extraia sua única fonte de renda. Informa que, em 08 de
outubro de 2013, foi surpreendida com a demolição do seu empreendimento (trailer) por agentes da prefeitura (Blitz Urbana), sem prévia notificação, não
oportunizando à autora o direito de se manifestar e debruçar eventual defesa contra a ação administrativa. Requer ao final, indenização por danos morais e
materiais.Com a inicial, juntou documentos de fls. 20-28.Às fls. 36-64, o réu apresentou contestação, rebatendo os argumentos da inicial, sustentando que a
autora não comprovou o nexo causal dos supostos danos morais e materiais ocasionados pela Administração Pública de São Luís.Vieram-me os autos
conclusos.É o relatório.Decido.Inicialmente, observo que os autos do processo encontram-se suficientemente maduros para prolatação da sentença, sendo
matéria de direito, de modo que aplico à espécie o disposto no art. 355, inciso I do CPC.No que diz respeito ao tema Responsabilidade Civil, para existir,
depende da existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, além disso, é indispensável a prova dessa relação de causalidade. Na
presente hipótese, verificar-se-á que não consta dos autos provas notórias da conduta culposa dos agentes; e o nexo causal entre um e outro deles, razão
porque, não há como se falar em responsabilidade do ente estatal.Deveras, quando a autora na inicial alega ter sofrido danos morais em razão de suposta
conduta perpetrada pelos agentes do Município de São Luís, não logrou em comprovar os fatos narrados, diante da total precariedade dos documentos juntados,
e alegados como suposto conjunto probatório. Com efeito, a autora não demonstrou que houve ato ilícito administrativo da prefeitura e a autoria de dano dele
decorrentes.Para que a responsabilidade de indenizar esteja presente, é necessário que um dano tenha sido causado, bem como que este seja devidamente
demonstrado. Não havendo provas do prejuízo supostamente sofrido, não há responsabilidade civil.A doutrina e jurisprudência pátria exigem, para ensejar a
responsabilidade civil, que haja prova inequívoca da existência de nexo causal entre o poder público e a vítima com o evento lesivo, o que deveria ter sido
demonstrado pela parte autora, já que à parte ativa na demanda incumbe o ônus da prova em relação a fatos constitutivos de seu direito.Aduz os ensinamentos
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de Carlos Roberto Gonçalves, nexo de causalidade é:(.) "uma relação necessária entre o fato incriminado e o prejuízo. É necessário que se torne absolutamente
certo que, sem esse fato, o prejuízo não poderia ter lugar".Nesse sentido, são as seguintes ementas colhidas na jurisprudência dos nossos
tribunais:ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O PODER PÚBLICO E A
VITIMA COM O EVENTO LESIVO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1-O aspecto característico da responsabilidade objetiva reside na desnecessidade de
comprovação, por quem se apresente como lesado, da existência da culpa do agente ou do serviço, porém com possibilidade de exclusão da responsabilidade
na hipótese de caso fortuito/força maior ou culpa exclusiva da vítima. 2- Destarte, no presente caso, não se visualiza a presença de nexo de causalidade eficaz
entre a ação ou omissão do Estado e o dano sofrido pelo lesado, eis todos os elementos carreados para os autos, inclusive depoimento de testemunhas levam à
conclusão de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima que avançou o sinal vermelho vindo a colidir com a viatura do DNER. Portanto, ausente o
elemento que impede a formação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. Afastada, pois, a responsabilidade imputada ao Estado
em decorrência da culpa exclusiva da vítima. 3- Deste modo, não há como atribuir ao ente público a responsabilidade pelo evento danoso, pois tal reparação,
prescinde da prova de dolo ou culpa do agente público, o que não restou configurado nos autos, pois as provas analisadas, autoriza tal conhecimento, razão pela
qual, a manutenção ar. Sentença é medida que se impõe. Apelação improvida.(TRF-3 - Ap: 00011945020044036119 SP, Relator: DESEMBARGADOR
FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 07/03/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/04/2018).Assim, ausente
a comprovação do nexo de causalidade entre a suposta ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública Municipal e os danos que o demandante alega
ter sofrido, sendo este um dos requisitos essenciais a ensejar a responsabilidade civil, o pedido deve ser rechaçado.Face ao exposto, julgo improcedente o
pedido, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Sem custas, em decorrência dos efeitos da concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Transitado em julgado, certifique-se e, em seguida, arquivem-se estes autos como de estilo.Intime-se.São Luís (MA), 20 de maio de 2019.MARCO ANTÔNIO
NETTO TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp: 189944

PROCESSO Nº 0030720-06.2014.8.10.0001 (332612014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARLY FONTOURA NOGUEIRA DA CRUZ
ADVOGADO: BEATRIZ BRENDA C. CARVALHO DE NEW YORK ( OAB 11613-MA )
REU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO
ADVOGADO: CLAUDIO HENRIQUE RODRIGUES GALDEZ ( OAB 8638-MA ) e ROBERTO HENRIQUE FERREIRA SOARES
CAVALCANTE ( OAB 7889-MA )
Processo n° 30720-06.2014.8.10.0001 (332612014) - Procedimento ComumAutor (s): MARLY FONTOURA NOGUEIRA DA
CRUZRéu (s): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO (IPAM) SENTENÇATrata-se de ação de
procedimento comum, de revisão de proventos c/c pagamentos retroativos, ajuizada por MARLY FONTOURA NOGUEIRA DA
CRUZ em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO (IPAM), todos já qualificados na
exordial.Alega a autora, em síntese, que se aposentou em 15/06/1994, recebendo ainda gratificação pelo exercício de cargo
comissionado e percentuais.Afirma que, em dezembro de 2009, a Lei Municipal n° 5.215 reorganizou a estrutura, denominação e
remuneração dos cargos em comissão da administração direta e indireta do Poder Executivo do Município de São Luís,
aumentando o valor dos vencimentos relativos à função que ocupava quando na ativa.Prossegue alegando que possui o direito à
paridade com os servidores da ativa, e que por isso, seus proventos deveriam ser reajustados com base na nova legislação,
majorando os valores e percentuais pagos, o que não ocorreu.Requer a condenação do IPAM para reajustar os seus proventos,
passando a pagar integralmente a gratificação pelo exercício do cargo em comissão de Coordenador de Pagamento DAS-5, bem
como a pagar os respectivos retroativos, desde dezembro de 2009.Com a inicial juntou documentos de fls. 21-68.Em decisão
interlocutória de fls. 70, o Juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada.Às fls. 75-108, o IPAM apresentou contestação.Às fls.
112-26, o autor apresentou réplica.Em despacho de fl. 146, o Juízo determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre
o julgamento antecipado da lide ou demais produção probatória.Certidão à fl. 147, atestando que as partes não se manifestaram
sobre o despacho de fl. 267.Vieram-me os autos conclusos.É o breve relatório.Decido.Inicialmente, ressalta-se que não foi dada
vista dos autos ao Ministério Público, em razão de sua reiterada declinação de atuação em feitos desta natureza.Observo que os
autos do processo encontram-se suficientemente maduros para prolatação da sentença, de modo que aplico à espécie o disposto
no art. 355, inciso I do CPC.O embate da lide está na possibilidade ou não de majoração do percentual de gratificação de função
exercida na ativa, com base em alteração legislativa ocorrida em dezembro de 2009, que segundo a autora não contemplou
corretamente os aposentados.Examinando a legislação vigente à época da aposentadoria da autora - e ainda atualmente - conclui-
se não fazer jus ao reajuste pleiteado.Desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 20/1998, as incorporações de
gratificação por cargo comissionado aos proventos de aposentadoria e majorações de percentuais com base em reajustes dos
ativos foram limitados, no intuito de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário como um todo.Nesse sentido,
já tendo a autora incorporado à sua aposentadoria um percentual referente à função DAS-5 exercida quando ativo, não há que se
falar em majoração do percentual em razão de modificação na legislação direcionada aos servidores ativos.Ademais, o artigo 195,
§ 5°, da Constituição Federal dispõe que: "nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de custeio total." Nesse sentido, o benefício de aposentadoria proporcional concedido sob a
égide de uma determinada legislação, deve permanecer disciplinado pelas normas da época, sob pena de se afrontar o
mencionado dispositivo constitucional.Nesse sentido, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, têm
fixado o entendimento de que se aplica nesses casos o princípio do tempus regit actum. Confira-se julgado do Superior Tribunal de
Justiça, citando decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO
POR MORTE. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE.1. O Superior Tribunal de
Justiça, aderindo ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos REs n.415.454/SC e
416.827/SC, adotou posicionamento no sentido de que os benefícios de pensão por morte concedidos sob a égide da legislação
anterior à Lei n. 9.032/1995 deverão observar os requisitos e os percentuais até então estabelecidos.2. Ação rescisória
procedente.(AR 2.606/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2012, DJe
21/09/2012)Face ao exposto, julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Condeno a autora ao
pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade ficará suspensa
pelo prazo legal (§ § 3° e 4° do art. 98 do CPC), por esta ser beneficiária da Justiça Gratuita.Após o trânsito em julgado,
observadas as cautelas legais, arquive-se.Intime-se.São Luís (MA), 20 de maio de 2019.MARCO ANTONIO NETTO
TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp: 140467
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PROCESSO Nº 0033152-61.2015.8.10.0001 (354252015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOSE SIMEAO PEREIRA SOUSA
ADVOGADO: BIVAR GEORGE JANSEN BATISTA ( OAB 8923-MA )
REU: ESTADO DO MARANHÃO
Processo nº 33152-61.2015.8.10.0001 - Ação de Procedimento ComumAutora: José Simeão Pereira SousaRéu: Estado do Maranhão SENTENÇATrata-se de
Ação de Procedimento Comum ajuizada por José Simeão Pereira Sousa em face do Estado do Maranhão, pelos motivos a seguir expostos.Aduz o autor que é
funcionário público estadual, vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura, pertencendo ao Grupo Ocupacional de Atividades de Nível Superior, ocupando o
cargo de Analista Executivo/Engenheiro Mecânico.Relata que, no ano de 2009, foi publicada a Lei nº 9.040/2009, instituindo, além de outras providências, o
Adicional de Qualificação (AQ) para servidores pertencentes ao Grupo de Atividades de Nível Superior, portadores de diplomas ou certificados de curso de pós-
graduação. Diz que possui certificado de especialização, tendo solicitado o pagamento do referido adicional junto à Administração Pública, porém, não obteve
êxito. Ao final, pugna pela condenação do requerido a pagar o adicional de qualificação ao autor, no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o seu
vencimento base, bem como do adicional retroativo à data do requerimento administrativo (abril/2014). Acompanham a inicial os documentos de fls. 08/23.
Apesar de devidamente citado, o réu não apresentou contestação, conforme certidão de fl. 29. Instadas as partes para se manifestarem sobre a possibilidade de
julgamento antecipado ou interesse na produção de provas em audiência, ambas informaram não ter provas a produzir. O Ministério Público deixou de opinar no
feito por entender ausentes as hipóteses legais para sua intervenção, conforme parecer de fls. 38/39. Nesta oportunidade, vieram os autos conclusos. É o
relatório. Fundamento e decido. Observo que os autos do processo se encontram aptos para sentença, de modo que aplico à espécie o disposto no art. 355,
inciso I do Código de Processo Civil.No mérito, verifica-se que o autor pleiteia a incorporação em seus vencimentos e o pagamento retroativo do adicional de
qualificação, com fulcro no art.8º, da Lei Estadual nº 9.040/2009, in verbis:"Art. 8º. Fica instituído o Adicional de Qualificação - AQ, de caráter permanente,
destinado aos servidores do Grupo Atividades de Nível Superior portadores de diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou
estrito. § 1º O Adicional de Qualificação - AQ incidirá sobre o vencimento-base do servidor, da seguinte forma: § 1º O Adicional de Qualificação - AQ incidirá
sobre o vencimento-base do servdior, da seguinte forma: I - 20% (vinte por cento), em se tratando de título de doutor; II - 15% (quinze por cento), em se tratando
de título de mestre; III - 10% (dez por cento), em se tratando de certificado de especialização.§ 2º Para efetio no disposto neste artigo, serão considerados
somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação, na forma da legislação em vigor. § 3º Serão admitidos cursos de pós-
graduação latu sensu somente com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas." O certificado constante nos autos (fl. 19) demonstra que o autor,
servidor público estadual, concluiu curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança, com carga horária de 442 horas, preenchendo, portanto, os requisitos
constantes na legislação de regência para obtenção do percentual pleiteado.Por outro lado, verifico que o réu não demonstrou qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, tais como a concessão do adicional pleiteado, ou que o requerente possua
mais de uma titulação. Sobreleve-se, outrossim, que os efeitos da concessão do adicional devem retroagir à data do requerimento administrativo, ou seja,
02/04/2014, haja vista o disposto no § 5º do referido diploma legal: "§ 5º O Adicional de Qualificação será devido a partir do dia da apresentação do diploma ou
certificado."Em sentido semelhante, colaciono a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Maranhão:"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. TERMO A QUO PARA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. DATA DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. NÃO PROVIMENTO. I. A promoção depende de requerimento do interessado (art. 41
da Lei n° 6.110/94), devendo ser concedida a partir da data em que foi protocolado o pedido junto à Administração; II. Comprovado que o professor alcançou os
requisitos necessários à gratificação por titulação, deve-se considerá-la desde a protocolização do requerimento no órgão administrativo, inclusive para fins
pecuniários, data a partir da qual deverão incidir juros e correção monetária; III. Recurso não provido. (Apelação Cível 82012009, Rel. Des. Cleones Carvalho
Cunha, 06/05/2009).Dessa forma, merecem prosperar o pedido de pagamento dos valores retroativos entre o requerimento administrativo e a data de efetiva
concessão do adicional de qualificação do autor. Ante ao exposto, julgo procedente o pedido para condenar o réu, Estado do Maranhão, a incorporar aos
vencimentos do autor o percentual de 10% (dez por cento) referente ao adicional de titulação, previsto no art. 8º da Lei 9.040/2009, bem como ao pagamento dos
valores retroativos, desde a data do requerimento administrativo (02/04/2014) até a data da efetiva implantação do adicional nos vencimentos do autor.Sobre
esses valores deverão incidir juros de mora, contados da citação, com base na Lei n. 11.960/2009 (30.06.2009) - que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n.
9.494/97 -, para só então incidirem "uma única vez, até o efetivo pagamento, [...] juros aplicados à caderneta de poupança", consoante dispõe o art. 5º do
referido diploma legal, e correção monetária pela TR (art. 1º-F, Lei 9.494/97) até 25.03.2015, a partir de quando será regulado pelo IPCA-e (ADIs 4357 e 4425),
calculados mês a mês, a serem apurados em liquidação da sentença.Condeno ainda o réu no pagamento de honorários advocatícios, cujos valores deverão ser
apurados em liquidação de sentença.Sem custas em razão da isenção legal dos entes públicos (art. 12, inciso I, da Lei Estadual nº 9.109/2009).Decorrido o
prazo para recurso voluntário e não havendo manifestação das partes, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário, nos termos
do art. 496, inciso I, do CPC.Intimem-se.São Luís, 09 de maio de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0036021-94.2015.8.10.0001 (385032015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA DE LOURDES GUSMAO DA HORA e SANDRA REGINA GUSMAO DA HORA
ADVOGADO: LIBERALINO PAIVA SOUSA ( OAB 2221-MA ) e LIBERALINO PAIVA SOUSA ( OAB 2221-MA )
REU: ESTADO DO MARANHÃO
PROCESSO Nº 36021-94.2015.8.10.0001 - Ação de Procedimento ComumAutoras: Maria de Lourdes Gusmão da Hora e Sandra Regina Gusmão da HoraRéu:
Estado do MaranhãoSENTENÇATrata-se de ação de procedimento comum promovida por Maria de Lourdes Gusmão da Hora e Sandra Regina Gusmão da Hora
contra o Estado do Maranhão, todos devidamente qualificados.Aduzem os autores que são professores da rede estadual de ensino, tendo sido nomeados nos
cargos e datas discriminadas nas portarias publicadas no Diário Oficial e Termos de Posse anexos. Dizem que atravessaram requerimento administrativo quando
adquiriram a condição legal para tanto, conforme estatuto vigente à época do cumprimento dos interstícios, todavia, permaneceram sem obter qualquer
reclassificação. Ao final, pedem, em sede de antecipação da tutela, a imediata progressão das autoras para as referências a que fazem jus, quais sejam,
Professor III, Classe C, Referência 07, em relação a autora Maria de Lourdes Gusmão da Hora, e Professor III, classe B, Referência 04. No mérito, pugnam pela
confirmação da medida pleiteada, com a condenação do réu ao pagamento retroativo da diferença salarial devida de cada referência, contados mês a mês, a
partir da data do requerimento administrativo. Acompanham a inicial os documentos de fls. 11/25. Na decisão de fls. 27/28, este juízo indeferiu a antecipação da
tutela pleiteada. Devidamente citado, o réu não apresentou contestação (fl. 33). Instadas as partes a se manifestarem acerca da possibilidade de julgamento
antecipado e interesse na produção de provas, as partes informaram não ter outras provas a produzir. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os
elementos constantes nos autos são suficientes para a perfeita compreensão da questão, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do
art. 355, inc. I do CPC.Em análise do mérito da questão, cumpre esclarecer que o Estatuto do Magistério (Lei 6.110/94) estabelece em seu artigo 45, dois
critérios objetivos para progressão do professor, quais sejam: tempo de serviço (inciso I) e avaliação de desempenho (Inc. II), nos moldes do artigo 46, além do
requerimento administrativo, consoante se vê a seguir: "Art. 45. - Para efeito de progressão serão considerados os seguintes fatores: I - TEMPO DE SERVIÇO
OBEDECENDO OS SEGUINTES CRITÉRIOS: a) Professor Classe IReferência 1 - de 0 a menos de 5 anos; Referência 2 - de 5 a menos de 10 anos; Referência
3 - 10 a menos de 15 anos; Referência 4 - de 15 a menos de 20 anos; Referência 5 - de 20 a menos de 23 anosReferência 6 - a partir de 23 anos: b) Professor
Classe IIReferência 7 - de 0 a menos de 5 anos;Referência 8 - de 05 a menos de 10 anos ;Referência 9 - de 10 a menos de 15 anos; Referência 10 - de 15 a
menos de 20 anos; Referência 11 - de 20 a menos de 23 anos; Referência 12 - a partir de 23 anos. c) Professor Classe III e Especialista Classe IReferência 13 -
de 0 a 5 anos; Referência 14 - de 5 a menos de 10 anos; Referência 15 - de 10 a menos de 15 anos; Referência 16 - de 15 a menos de 20 anos; Referência 17 -
de 20 a menos de 23 anos; Referência 18 - a partir de 23 anos. d) Professor Classe IV e Especialista Classe IIReferência 19 - de 0 a menos de 3 anos;
Referência 20 - de 3 menos de 7 anos;Referência 21 - de 7 a menos de 11 anos;Referência 22 - de 11 a menos de 15 anos; Referência 23 - de 15 a menos de
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19 anos; Referência 24 - de 19 a menos de 23 anos; Referência 25 - a partir de 23 anos.II - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OBEDECENDO AOS SEGUINTES
FATORES: a) - Atividades desenvolvidas nas atribuições do cargo; b) - Capacitação e aperfeiçoamento; c) - Cumprimento dos deveres.Art. 46 - A progressão de
uma referência para outra dentro de uma mesma classe, dar-se-á mediante a avaliação de desempenho, após o cumprimento dos interstícios estabelecidos nas
alíneas a, b, c, e d, do inciso I do Art. 45. Art. 47 - A progressão dar-se-á a pedido do interessado no 1º e 3º trimestres de cada ano, desde que feitas as
necessárias comprovações."No que diz respeito ao requisito da avaliação de desempenho, comungamos do entendimento de que o tempo de serviço e o
requerimento administrativo são os únicos pressupostos para sua concessão, devendo ser desconsiderada a exigência da avaliação de desempenho "pois não
pode o professor vir a ser prejudicado por omissão do ente público, que deixou de conceder-lhe direito à promoção e, consequentemente, à progressão, no
tempo certo" (TJMA, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 036335/2009 - SÃO LUÍS, Rel. Des. CLEONES CARVALHO CUNHA).Assim, não tendo o réu sequer alegado que
os autores tiveram desempenho aquém do legalmente exigido, ou interrupção dos serviços prestados, consoante estabelece o art. 373, inc. II do CPC, não se
pode admitir que a falta da avaliação de desempenho constitua óbice ao direito à progressão dos professores, máxime quando oriundo da própria omissão
estatal. Sobreleve-se, outrossim, que, com a vigência da Lei Estadual nº 9.860/13 (Estatuto e Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Integrantes do
Subgrupo Magistério da Educação Básica), em seus artigos 18, inc. II e art. 19, a progressão passou a ser automática aos docentes, consoante se vê a seguir:
"Art. 18. Para fazer jus à progressão por Tempo de Serviço, o servidor do Subgrupo Magistério da Educação Básica deverá cumulativamete: (...) II - ter cumprido
o interstício mínimo de cinco anos de efetivo exercício na referência em que se encontra para os cargos de Professor I e Professor II e Especialista em Educação
e especialista em Educação II; Art. 19. A progressão por tempo de Serviço observará a data do ingresso do servidor no cargo público que ocupa e será efetuada
independentemente de requerimento". Logo, configurados os requisitos para progressão de nível desde a data do requerimento administrativo, o professor tem
direito a ser enquadrado na respectiva referência correlata ao tempo de serviço, com efeitos financeiros a contar da data do requerimento administrativo até a
data da vigência do novo Estatuto do Educador (julho/2013), a partir da qual a progressão passa a ser automática, de acordo com os interstícios estabelecidos no
aludido artigo 18.Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO NA CARREIRA DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CAUSA
IMPEDITIVA, MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO COMPROVADO. RATIFICAÇÃO DO DIREITO À MUDANÇA DE NÍVEL PELO NOVO ESTATUTO
DO EDUCADOR (LEI Nº. 9.860/2013). 1. Configurados os requisitos necessários para progressão de nível a começar da data do requerimento administrativo,
consubstancia-se o direito desde essa data. 2. A falta de regulamentação de um ponto nodal para o serviço de ensino público, omitindo-se de realizar a devida
avaliação de desempenho, é totalmente desarrazoada e foge aos princípios legais, éticos e morais que permeiam o interesse público na qualidade do ensino
fundamental e médio no Brasil. 3. Observando-se a prescrição quinquenal, mantém-se os direitos adquiridos desde o requerimento administrativo até a vigência
do novo Estatuto do Educador, incidindo a progressão na carreira pelo tempo de serviço automaticamente, sendo prescindível o requerimento administrativo e a
avaliação de desempenho. 4.Reexame desprovido. (TJMA, ReeNec 0199482017, Rel. Desembargador(a) LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/02/2018 , DJe 06/02/2018)" "RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. REQUISITO DA NECESSIDADE DO SERVIDOR. VIGÊNCIA.
PROGRESSÃO. REQUISITOS DO NOVO ESTATUTO DO EDUCADOR. 1. A ausência de decreto para a definição dos critérios de promoção não atingiu o plano
de vigência do requisito da necessidade do servidor nas áreas de carência do sistema estadual de educação. 2. O novo Estatuto do Educador reconheceu o
direito à progressão automática a todos os professores da última classe da carreira que tenham mais de quatro anos de efetivo exercício na referência em que se
encontram. 3. Remessa conhecida e parcialmente provida. Unanimidade. (TJMA, ReeNec 0013172014, Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014). Desse modo, de acordo com os critérios acima estabelecidos, verifico que as
autoras demonstraram ter atendido aos requisitos necessários à progressão funcional. por ocasião do requerimento administrativo, de modo que fazem jus à
progressão para a referência correlata ao tempo de serviço de cada autora, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas. Frise-se, outrossim,
que sobre o montante devido aos autores, deverão ser deduzidas as contribuições mensais ao regime próprio de previdência dos servidores estaduais (FEPA),
nos termos do artigo 55, I, da Lei Complementar Estadual nº 73/2004 (11% do salário de contribuição). Da mesma forma, o Estado do Maranhão deverá recolher
ao FEPA a contrapartida exigida legalmente, consoante disposto no artigo 58, I, do mesmo diploma (16% do salário de contribuição de cada segurada).Ressalte-
se, ainda, que, quanto às parcelas devidas, é de se reconhecer a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85 do STJ:
"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação"Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos, para
determinar a concessão da progressão funcional das autoras para as referências correlatas ao tempo de serviço, quais sejam, Professor III, Classe C, Referência
07, em relação à autora Maria de Lourdes Gusmão da Hora, e Professor III, Classe B, Referência 4, em relação à autora Sandra Regina Gusmão da
Hora.Outrossim, condeno o réu ao pagamento das respectivas diferenças salariais decorrentes da progressão tardia das autoras, desde a data do requerimento
administrativo, considerando a referência correlata ao tempo de serviço de cada autora até a data da efetiva reclassificação, observada a prescrição quinquenal
anterior ao ajuizamento da demanda (Súmula 85 STJ).Estabeleço que sobre os valores devidos, deverão ser acrescidos de juros moratórios, a contar da citação,
com base na Lei n. 11.960/2009 (30.06.2009) - que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 -, para só então incidirem "uma única vez, até o efetivo
pagamento, [...] juros aplicados à caderneta de poupança", consoante dispõe o art. 5º do referido diploma legal, e correção monetária pelo IPCA-e, calculados
mês a mês, a serem apurados em liquidação da sentença.Sobre o montante, calculado mês a mês, deverá ser deduzida a contribuição previdenciária para o
FEPA, no índice estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 73/2004. O Estado do Maranhão fica condenado, outrossim, a recolher ao FEPA sua
contrapartida, também devendo ser observado o índice previsto em lei. Condeno o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, cujos valores serão fixados
após a liquidação do julgado. Isento de custas. Decorrido o prazo do recurso voluntário e não havendo impugnação da sentença pelas partes interessadas,
encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário.Intimem-se. São Luís, 25 de junho de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0037691-70.2015.8.10.0001 (402192015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO - MA
ADVOGADO: JOAO ULISSES DE BRITTO AZÊDO ( OAB 7631A-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
Processo n° 37691-70.2015.8.10.0001 - Ação OrdináriaAutora: Município de Água Doce do MaranhãoRéu (s): Estado do Maranhão SENTENÇATrata-se de Ação
de Ordinária ajuizada por MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO contra ESTADO DO MARANHÃO, todos já qualificados nos autos.Alega o autor, em
síntese, que faz jus ao direito previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, consubstanciado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da
arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação (ICMS) no Estado do Maranhão.Aduz que não obstante a norma consignada no texto constitucional, o requerido tem se aproveitado da posse
material e provisória exercida sobre os valores para definir os montantes que serão ou não partilhados, reduzindo na mesma medida, a parcela a que tem direito,
excluído do referido percentual, os valores relativos a incentivos e benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelo Estado, sendo o caso, mutatis mutandis,
equivalente ao equacionado pelo STF no RE nº 572.762/SC.Diz, também, que a Lei Complementar nº 63/90, embora sirva para disciplinar especificamente o
cálculo do índice de repasse aos Municípios, possui determinação expressa para que sejam considerados os créditos tributários exonerados. Pugna, ao final,
pela procedência da presente ação, para que seja reconhecido/declarado o direito do autor de ter considerado na determinação da respectiva quota-parte do
ICMS, para todos os fins e efeitos, notadamente para a definição do montante a lhe ser repassado na forma do art. 158, IV, da CF/1988, o valor dos diversos
incentivos e benefícios fiscais e tributários concedidos pelo requerido a título daquele imposto (ICMS), sob qualquer modalidade ou denominação, impondo, por
conseguinte, ao requerido, a obrigação de incluir/não-excluir o valor desses incentivos/benefícios no (do) cálculo da quota-parte do ICMS cabível ao requerente.
Também pleiteia o autor a condenação do requerido a efetuar o recálculo/reajuste das quotas-parte do ICMS que lhe forem cabíveis desde os 05 (cinco) anos
que antecederam o ajuizamento da presente demanda até a efetiva implementação da obrigação, bem como, por conseguinte, a complementar os valores que
não lhe foram entregues àquele título, repassando-lhe, assim, as diferenças que o deixaram de sê-lo oportunamente em razão da indevida desconsideração
daquelas parcelas, proporcionalmente, tudo acrescido de juros e correção monetária.Sucessivamente, pleiteia pelo reconhecimento do seu direito para ser
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computado, no cálculo da sua quota-parte do ICMS, os valores cujo recolhimento fora dispensado por força de incentivos fiscais concedidos com fundamento nas
Leis Estaduais n. 6.429/1995 (Sincoex), 8.212/2005 (soja), 9.027/2009 (Refinaria), 9.121/2010 (Promaranhão) e no art. 1º, V, VII, XII e XVI, todos do Anexo 1.5
do Decreto n. 19.714/2003 (RICMS/MA) e dos diplomas regulamentares que eventualmente foram editados em sua substituição no curso da lide, com as
consequências decorrentes, seja em relação aos exercícios futuros, ou mesmo em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.Acompanham a inicial
os documentos de fls. 54/176. Citado, o réu não apresentou contestação (fl. 135). O Ministério Público deixou de intervir no feito, por entender ausentes as
hipóteses legais para sua intervenção, conforme parecer de fls. 199/200.Instadas as partes a especificarem a serem produzidas, o autor pugnou pelo julgamento
antecipado da lide (fl.271). Por sua vez, o réu apresentou contestação às fls.204/252, alegando, preliminarmente, a nulidade da citação, bem como apresentou
impugnação à concessão da Justiça Gratuita ao autor. No mérito, aduz que inexiste norma que obrigue os Estados a incluir os importes de benefícios e
incentivos fiscais de ICMS diretamente no cômputo dos 25% da arrecadação a serem repassados aos Municípios. Ressalta que, por previsão do legislador
constituinte, somente o produto da arrecadação pode ser utilizado como base de cálculo para a porcentagem de repasse aos entes municipais, sendo que os
importes referentes aos benefícios e incentivos fiscais, por previsão legal, devem ser incluídos somente no cálculo do valor adicionado de cada ente
municipal.Alega, outrossim, o réu, que o cálculo do índice de repasse aos municípios maranhenses é auditada pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
e que não houve impugnação do autor. Sustenta, ainda, a impossibilidade de utilização do acórdão do STF no RE 572.762/SC, pugnando pela improcedência da
ação.Nesta oportunidade, vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre observar que nosso ordenamento permite que
o juiz conheça diretamente do pedido, proferindo sentença, nos casos em que a controvérsia gravite em torno de questão eminentemente de direito ou sendo de
direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Desse modo, considerando que a questão versa sobre matéria unicamente de direito,
cabível é o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), o que ora faço, em atenção aos princípios da economia e da razoável duração do processo. Em
análise das questões preliminares suscitadas, observo que, de fato, o mandado de citação foi expedido sob a égide do Novo Código de Processo Civil, de modo
que merce acolhida a alegação de nulidade suscitada, uma vez que não foram observadas as disposições do art. 183,§ 1ºdo CPC. No entanto, tendo em vista
que o réu apresentou sua contestação, entendo que tal vício restou devidamente suprido, consoante estabelece o art. 239,§ 1º do CPC. No que tange à
concessão da Gratuidade da Justiça ao autor, trata-se de mero erro material, uma vez que não houve pedido de concessão do benefício na inicial. Assim, acolho
a preliminar suscitada para tornar sem efeito a primeira parte do despacho de fl. 178. Passando ao mérito da questão, vê-se que a presente demanda trata de
questão referente à repartição constitucional de receitas tributárias, mas especificamente a repartição da quota-parte do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), com base no art. 158, IV, da Constituição Federal, haja vista a concessão de incentivos e isenções fiscais praticadas pelo Estado
do Maranhão.Neste aspecto, cumpre transcrever as normas atinentes à repartição constitucional das receitas oriundas da arrecadação tributária entre os entes
federativos, estipulando critérios de repartição e cálculo específicos, peculiares ao caso de cada tributo, constante da seção VI, capítulo I do Título VI - "Da
tributação e do orçamento", da Constituição Federal, em especial à quota correspondente aos Municípios, quanto à arrecadação do ICMS, constante do art. 158,
IV:Art. 158. Pertencem aos Municípios:(...)IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação.Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes
aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas
operações relativas à circulação de mercadorias e na prestação de serviços, realizadas em seus territórios; II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei
estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal. Desse modo, verifica-se que o constituinte dividiu a quota-parte do ICMS destinado aos Municípios em duas
verbas distintas, ou seja, valor adicionado correspondente a no mínimo ¾ (três quartos) de 25% (vinte e cinco por cento), e, o remanescente, correspondente a
até ¼ (um quarto) de 25% (vinte e cinco por cento). Para efeito do cálculo da quota-parte dos Municípios, o valor adicionado é obtido pela soma dos valores das
mercadorias saídas, e das prestações de serviço no território de cada um, subtraída da soma das mercadorias entradas, ressalvadas as determinações do inciso
II, parágrafo 1º do artigo 3º da lei Complementar nº 63/90, in verbis:Art. 3º. "25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação serão
creditados, pelos Estados, aos respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios:(...)§ 1o O valor adicionado corresponderá, para cada Município: I - ao
valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;II -
nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal e, em outras situações, em que se dispensem os
controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta.Assim, observa-se que a fórmula de
cálculo do valor adicionado engloba todos os fatos geradores havidos no período, relativos a mercadorias e serviços, quer tenha havido ou não o recolhimento do
respectivo tributo, em virtude do que estabelece o parágrafo 2º do artigo 3º a seguir transcrito:§ 2º Para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas:I
- as operações e prestações que constituam fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou quando o crédito tributário for
diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais;II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas
a e b do inciso X do § 2º do art. 155 e a alínea d do inciso VI do art. 150, da Constituição Federal.Destarte, conforme se pode inferir da leitura dos dispositivos
supramencionados, não há previsão constitucional de inclusão direta dos importes referentes aos benefícios e incentivos fiscais no cômputo do cálculo do
repasse de 25% devidos aos Municípios, havendo previsão tão somente para a inclusão no cálculo do valor adicionado de cada ente municipal, sendo o valor
remanescente calculado na forma que dispuser lei estadual, conforme disposto no art. 158, parágrafo único da Constituição Federal.Além disso, não obstante as
argumentações do autor em contrário, a própria Constituição Federal utiliza o termo "produto da arrecadação" ao tratar da repartição das receitas tributárias, ou
que leva à interpretação de que a base de cálculo para o cômputo do ICMS deve corresponder ao resultado financeiro do ente tributante, sob pena de estar
repartindo receita inexistente, já que as isenções, os créditos presumidos e as reduções de base de cálculo não representam receita a ser efetivada, não
integrando o conceito do produto da arrecadação a compor, de forma bruta, o cálculo do repasse devido aos Municípios. Sobreleve-se que a questão foi
pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário nº 705423, em caráter de Repercussão Geral (Tema 653), cuja ementa a
seguir transcrevemos: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL.
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS.
COMPETÊNCIA PELA FONTE OU PRODUTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. CÁLCULO.
DEDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS. IMPOSTO DE RENDA - IR. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI. ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de
índole constitucional com aptidão para infirmar o livre exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde
que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração. Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12203221. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 124 Ementa e
Acórdão RE 705423 / SE 2. A expressão "produto da arrecadação" prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite interpretação constitucional
de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do
conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública. 3. A demanda distingue-se do Tema 42 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-
paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe 05.09.2008. Isto porque no julgamento
pretérito centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate neste Tema reside na
diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo. Precedentes. Doutrina. 4. Fixação de
tese jurídica ao Tema 653 da sistemática da repercussão geral: "É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao
Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas
devidas às Municipalidades." 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento". (STF, Recurso Extraordinário 705.423, Rel. Min. Edson Fachin, julg.
23/11/2016).Importa frisar, outrossim, que a hipótese tratada nos presentes autos, ao menos no que tange ao pedido principal formulado, não guarda similitude
fática e jurídica com a questão enfrentada nos autos do Recurso Extraordinário 572.762/SC, já que neste se discutia a possibilidade do Estado de Santa Catarina
postergar o repasse da parcela do ICMS aos Municípios, referentes a valores já arrecadados, conforme demonstram os seguintes trechos do voto do Relator Min.
Ricardo Levandowski, e oportunamente citados pelo Parquet:"A questão debatida neste recurso extraordinário consiste em saber se é lícito ao Estado postergar
o repasse de parcela do ICMS devida aos Municípios, nos termos do art. 158, IV da Carta Magna, a pretexto de que o seu recolhimento foi adiado em virtude de
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concessão de incentivos fiscais e particulares.(...)Percebe-se, pois, da conclusão do Tribunal a quo que o tributo em tela já havia sido efetivamente arrecadado,
sendo forçoso reconhecer que o Estado, ao reter a parcela pertencente aos Municípios, interferiu indevidamente no sistema constitucional de repartição de
rendas".No caso mencionado, o STF decidiu pela impossibilidade do Estado de atrasar os repasses aos Municípios por ter diferido a receita, ou seja, por ter
postergado sua efetivação. Ou seja, no precedente mencionado se verifica a existência de uma receita, ainda que não tenha ingressado efetivamente no erário
estadual, em razão do seu diferimento pelos benefícios fiscais concedidos pelo Estado. Logo, o caso difere da hipótese dos autos, uma vez que o autor pretende,
no pedido principal, que os valores dos diversos benefícios e incentivos fiscais e tributários concedidos pelo réu, sob qualquer modalidade ou denominação,
integrem o montante a ser repassado ao Município na forma do art. 158, IV da CF/88, os quais não representam receita a ser efetivada, guardando semelhança
com as ações ajuizadas por alguns Municípios em face da União, onde pretendiam utilizar o precedente supramencionado para incluir os valores de isenções,
benefícios e incentivos fiscais de IR e IPI no percentual de repasse previsto constitucionalmente, cuja discussão ainda não se encontra pacificada no âmbito do
STF, conforme mencionado anteriormente.Vale ressaltar, neste aspecto, que o Ministro Gilmar Mendes chegou a afastar, em caso similar ao discutido nos autos,
a aplicação do entendimento sufragado no RE 572.762/SC em razão de sua especificidade, na decisão tomada na Suspensão de Tutela Antecipada nº 350-AL,
do qual transcrevemos alguns trechos relevantes:"Nos autos de origem, discute-se a base de cálculo para fins de repasse, ao Fundo de Participação dos
Municípios, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados (art. 159, inciso I, alíneas
"b" e "d", da CF/88). Não há dúvida, portanto, de que a matéria reveste-se de índole constitucional.(...)Ressalto que o Plenário desta Corte, no julgamento do
referido RE nº 572.762, à unanimidade, entendeu que "o repasse da cota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em
programa de benefício fiscal de âmbito estadual" (grifo nosso). O Ministro Ricardo Lewandowski, ao relatar o caso, destacou que a condição estabelecida no
programa de Desenvolvimento da Empresa estadual controvertida era a postergação do recolhimento de ICMS, "cuja concessão leva ao adiamento do repasse,
aos Municípios, da parcela deste imposto que lhes pertence".Assim, ficou esclarecido que a questão era específica, dado que o "o tributo em tela já havia sido
efetivamente arrecadado, sendo forçoso reconhecer que o Estado, ao reter a parcela pertencente aos Municípios, interferiu indevidamente no sistema
constitucional de repartição de rendas".No presente pedido de suspensão, entretanto, discute-se questão distinta relacionada ao Imposto de Renda e ao Imposto
sobre Produtos Industrializados e não se demonstra, de plano, a concessão de benefícios, de incentivos ou de deduções que impliquem arrecadação postergada
de tributo. Assim, o entendimento firmado no RE nº 572.762, em princípio, não coincide em termos fáticos e jurídicos com o presente caso (...)"
(destacamos).Assim, não há como acolher a pretensão do autor no que tange ao pedido principal formulado, já que este não trata de inclusão no cálculo da
arrecadação de benefícios, incentivos ou deduções que impliquem arrecadação postergada de tributo, conforme a hipótese do precedente mencionado, e sim, de
mudança nos próprios critérios de repartição das receitas tributárias atualmente vigentes, o que não merece prosperar, sobretudo quando não demonstrado
qualquer violação às normas constitucionais que regem a matéria, já que a concessão de benefícios e incentivos fiscais encontra respaldo no art. 150, § 6º da
Constituição Federal.Situação diferente ocorre em relação aos pedidos sucessivos, no qual se discute a inclusão no cálculo do ICMS, dos valores relativos a
incentivos fiscais concedidos pelas Leis Estaduais nº 6.429/1995 (SINCOEX - Sistema de Apoio à Indústria e ao Comércio Exterior do Estado do Maranhão),
8.212/2005 (créditos presumidos concedidos às esmagadoras de soja que se instalarem no Estado), 9.027/2009 (benefícios concedidos à Refinaria de Petróleo
da Petrobrás), 9.121/2010 (PROMARANHÃO - Programa de Incentivo às Atividades Industriais e Tecnológicas no Estado do Maranhão) e Decreto n.
19.714/2003 (créditos presumidos concedidos a indústria cerâmica, avicultores e granjeiros, comerciantes atacadistas e transporte rodoviário de passageiros,
haja vista a inexistência do prévio convênio/CONFAZ.Sem adentrar nas especificidades de cada benefício mencionado, é certo que a concessão de isenções ou
incentivos fiscais necessitaria estar devidamente autorizada por convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ,
conforme art. 2º e ss. da Lei Complementar Federal nº 24/75, e art. 150, § 6º e 155, § 2º, XII "g" da CF/88, estes últimos a seguir transcritos:"art. 150. (...)§ 6º.
Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g".Art. 155. (...)§ 2º. O imposto previsto no inciso II (ICMS) atenderá ao seguinte: (...)XII -
cabe à lei complementar: (...)g) regular a forma como, mediante deliberações dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados".Sobre o tema, colacionamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, "ICMS - "GUERRA FISCAL" - CONCESSÃO
UNILATERAL DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO
COMO PRESSUPOSTO LEGITIMADOR DA OUTORGA, PELO ESTADO-MEMBRO OU PELO DISTRITO FEDERAL, DE TAIS EXONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS
- PERFIL NACIONAL QUE QUALIFICA A ESTRUTURA JURÍDICO-NORMATIVA DO ICMS - A EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL COMO
LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE EXONERAÇÃO FISCAL DO ESTADO-MEMBRO/DISTRITO FEDERAL EM TEMA DE ICMS - RECEPÇÃO DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 24/75 PELA VIGENTE ORDEM CONSTITUCIONAL - O SIGNIFICADO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO CONVÊNIO
INTERESTADUAL NA OUTORGA DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS REFERENTES AO ICMS - DOUTRINA - PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INSTITUIÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DE REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO EM MATÉRIA DE ICMS
QUE CULMINA POR INSTAURAR SITUAÇÃO DE APARENTE "COMPETIÇÃO FISCAL INCONSTITUCIONAL" LESIVA AO ESTADO DO AMAZONAS E A SEU
POLO INDUSTRIAL - MEDIDAS QUE SE REFEREM À PRODUÇÃO DE "TABLETS" - POSSÍVEL TRANSGRESSÃO, PELOS DIPLOMAS NORMATIVOS
PAULISTAS, AO ART. 152 DA CONSTITUIÇÃO, QUE CONSAGRA O "PRINCÍPIO DA NÃO-DIFERENCIAÇÃO TRIBUTÁRIA" - PRECEDENTE DO STF -
MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ICMS - "GUERRA FISCAL" - CONCESSÃO UNILATERAL DE
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS DE ORDEM TRIBUTÁRIA - INADMISSIBILIDADE - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA
CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO - A existência de convênios interestaduais celebrados em atenção e em respeito à cláusula da reserva constitucional de
convênio, fundada no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República, traduz pressuposto essencial legitimador da válida concessão, por
Estado-membro ou pelo Distrito Federal, de benefícios, incentivos ou exonerações fiscais em tema de ICMS. - Revela-se inconstitucional a concessão unilateral,
por parte de Estado-membro ou do Distrito Federal, sem anterior convênio interestadual que a autorize, de quaisquer benefícios tributários referentes ao ICMS,
tais como, exemplificativamente, (a) a outorga de isenções, (b) a redução de base de cálculo e/ou de alíquota, (c) a concessão de créditos presumidos, (d) a
dispensa de obrigações acessórias, (e) o diferimento do prazo para pagamento e (f) o cancelamento de notificações fiscais. Precedentes.
INCONSTITUCIONALIDADES NÃO SE COMPENSAM - A outorga unilateral, por determinado Estado-membro, de benefícios de ordem tributária em tema de
ICMS não se qualifica, porque inconstitucional, como resposta legítima e juridicamente idônea à legislação de outro Estado-membro que também se revele
impregnada do mesmo vício de inconstitucionalidade e que, por resultar de igual transgressão à cláusula constitucional da reserva de convênio, venha a provocar
desequilíbrios concorrenciais entre referidas unidades federadas, assim causando gravame aos interesses do Estado-membro alegadamente prejudicado. É que
situações de inconstitucionalidade, porque reveladoras de gravíssima transgressão à autoridade hierárquico-normativa da Constituição da República, não se
compensam entre si. Precedente.(ADI 4635 MC-AgR-Ref, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL. ICMS. LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO INTERESTADUAL (CF, ART. 155, § 2º, XII, ´g´). DESCUMPRIMENTO. RISCO
DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONCESSÃO DE ISENÇÃO À OPERAÇÃO DE
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, II).
DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RAZÃO DE FUNÇÃO SEM QUALQUER BASE RAZOÁVEL A JUSTIFICAR O DISCRIMEN. INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos
Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, ´g´, da Constituição e como disciplinado
pela Lei Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem constitucional. 2. In casu, padece de inconstitucionalidade formal a Lei Complementar nº 358/09
do Estado do Mato Grosso, porquanto concessiva de isenção fiscal, no que concerne ao ICMS, para as operações de aquisição de automóveis por oficiais de
justiça estaduais sem o necessário amparo em convênio interestadual, caracterizando hipótese típica de guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal
de 1988. 3. A isonomia tributária (CF, art. 150, II) torna inválidas as distinções entre contribuintes "em razão de ocupação profissional ou função por eles
exercida", máxime nas hipóteses nas quais, sem qualquer base axiológica no postulado da razoabilidade, engendra-se tratamento discriminatório em benefício
da categoria dos oficiais de justiça estaduais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4276, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 20/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014)No caso em tela, o réu não se desincumbiu do ônus de
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demonstrar que os incentivos e favores fiscais mencionados pela Municipalidade autora tenham resultado de consenso entre os Estados em convênio aprovado
previamente pelo CONFAZ, na forma da Lei Complementar nº 24/75 e em respeito ao texto constitucional (art. 155, §2º, XII, "g"), os quais somente vieram ser
convalidados pelo Convênio ICMS 190/17, tendo por base o exposto na Lei Complementar 160/2017, razão pela qual não há como vislumbrar legitimidade na
interferência da Fazenda Pública Estadual relativamente à parcela constitucional reservada aos Municípios antes da edição das normas mencionadas. Assim,
entendo que merece acolhida em parte o pedido sucessivo formulado, a fim de que sejam considerados no cálculo da quota-parte do ICMS devido aos
Municípios, os valores cujo recolhimento foi dispensado por força dos incentivos fiscais constantes das normas estaduais, sem a prévia aprovação em convênio
no CONFAZ, a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal quanto aos valores devidos anteriormente ao ajuizamento da
presente ação.CONCLUSÃODiante do exposto, e por tudo mais o que consta nos autos, julgo procedente em parte o pedido, a fim de reconhecer o direito do
autor a ter considerado no cálculo de sua quota-parte, os valores de ICMS dispensados por força dos incentivos fiscais concedidos pelas Leis Estaduais nº
6.429/1995, 8.212/2005, 9.027/2009, 9.121/2010 e Decreto n. 19.714/2003, bem como de qualquer outro subsídio, isenções, reduções de base de cálculo,
concessões de crédito presumido, anistia ou remissão concedidos sem respaldo em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária,
ou até a data da sua convalidação, nos termos da LC 160/2017, e, por conseguinte, condenar o requerido ao pagamento das diferenças da quota-parte devidas
ao autor, a serem apurados em liquidação de sentença, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, acrescidos de correção monetária
pelo IPCA-E incidente desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação, na do art. 1º-F, da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11960/2009.Em face da sucumbência recíproca, deverão as partes ratear os honorários advocatícios, cujo valor deverá
ser fixado após a liquidação do julgado. Sem custas.Superada a fase de recursos voluntários, subam os autos ao Tribunal de Justiça do Estado para o reexame
necessário.Intimem-se. São Luís, 29 de julho de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0037713-31.2015.8.10.0001 (402412015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MUNICÍPIO DE TUTOIA/MA
ADVOGADO: JOAO ULISSES DE BRITTO AZÊDO ( OAB 7631A-MA ) e LEONARDO E SILVA DE ALMEIDA FREITAS ( OAB 4138-PI )
REU: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA SAMPAIO ( OAB 1591965-MA )
Processo n° 37713-31.2015.8.10.0001 - Ação OrdináriaAutora: Município de TutoiaRéu: Estado do Maranhão SENTENÇATrata-se de Ação de Ordinária ajuizada
pelo MUNICÍPIO DE TUTOIA contra ESTADO DO MARANHÃO, todos já qualificados nos autos.Alega o autor, em síntese, que faz jus ao direito previsto no art.
158, IV, da Constituição Federal, consubstanciado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) no Estado do
Maranhão.Aduz que não obstante a norma consignada no texto constitucional, o requerido tem se aproveitado da posse material e provisória exercida sobre os
valores para definir os montantes que serão ou não partilhados, reduzindo na mesma medida, a parcela a que tem direito, excluído do referido percentual, os
valores relativos a incentivos e benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelo Estado, sendo o caso, mutatis mutandis, equivalente ao equacionado pelo STF
no RE nº 572.762/SC.Diz, também, que a Lei Complementar nº 63/90, embora sirva para disciplinar especificamente o cálculo do índice de repasse aos
Municípios, possui determinação expressa para que sejam considerados os créditos tributários exonerados. Pugna, ao final, pela procedência da presente ação,
para que seja reconhecido/declarado o direito do autor de ter considerado na determinação da respectiva quota-parte do ICMS, para todos os fins e efeitos,
notadamente para a definição do montante a lhe ser repassado na forma do art. 158, IV, da CF/1988, o valor dos diversos incentivos e benefícios fiscais e
tributários concedidos pelo requerido a título daquele imposto (ICMS), sob qualquer modalidade ou denominação, impondo, por conseguinte, ao requerido, a
obrigação de incluir/não-excluir o valor desses incentivos/benefícios no (do) cálculo da quota-parte do ICMS cabível ao requerente. Também pleiteia o autor a
condenação do requerido a efetuar o recálculo/reajuste das quotas-parte do ICMS que lhe forem cabíveis desde os 05 (cinco) anos que antecederam o
ajuizamento da presente demanda até a efetiva implementação da obrigação, bem como, por conseguinte, a complementar os valores que não lhe foram
entregues àquele título, repassando-lhe, assim, as diferenças que o deixaram de sê-lo oportunamente em razão da indevida desconsideração daquelas parcelas,
proporcionalmente, tudo acrescido de juros e correção monetária.Sucessivamente, pleiteia pelo reconhecimento do seu direito para ser computado, no cálculo da
sua quota-parte do ICMS, os valores cujo recolhimento fora dispensado por força de incentivos fiscais concedidos com fundamento nas Leis Estaduais n.
6.429/1995 (Sincoex), 8.212/2005 (soja), 9.027/2009 (Refinaria), 9.121/2010 (Promaranhão) e no art. 1º, V, VII, XII e XVI, todos do Anexo 1.5 do Decreto n.
19.714/2003 (RICMS/MA) e dos diplomas regulamentares que eventualmente foram editados em sua substituição no curso da lide, com as consequências
decorrentes, seja em relação aos exercícios futuros, ou mesmo em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.Acompanham a inicial os documentos
de fls. 55/174. Regularmente citado, o réu apresentou sua contestação às fls.194/237, alegando, em síntese, que inexiste norma que obrigue os Estados a incluir
os importes de benefícios e incentivos fiscais de ICMS diretamente no cômputo dos 25% da arrecadação a serem repassados aos Municípios. Ressalta que, por
previsão do legislador constituinte, somente o produto da arrecadação pode ser utilizado como base de cálculo para a porcentagem de repasse aos entes
municipais, sendo que os importes referentes aos benefícios e incentivos fiscais, por previsão legal, devem ser incluídos somente no cálculo do valor adicionado
de cada ente municipal.Alega, outrossim, o réu, que o cálculo do índice de repasse aos municípios maranhenses é auditada pelo Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão, e que não houve impugnação do autor. Sustenta, ainda, a impossibilidade de utilização do acórdão do STF no RE 572.762/SC, pugnando pela
improcedência da ação.Réplica às fls. 273/299, tendo o autor refutado as argumentações do réu e reiterado os pedidos constantes da inicial.O réu peticionou às
fls. 303/311, pleiteando o reconhecimento da convalidação dos benefícios fiscais listados na inicial, em face superveniência da Lei Complementar nº 160/2017.O
Ministério Público opinou pela improcedência do pleito autoral, conforme parecer de fls. 319/327. Nesta oportunidade, vieram-me os autos conclusos.É o
relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre observar que nosso ordenamento permite que o juiz conheça diretamente do pedido, proferindo sentença,
nos casos em que a controvérsia gravite em torno de questão eminentemente de direito ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova
em audiência. Desse modo, considerando que a questão versa sobre matéria unicamente de direito, cabível é o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I),
o que ora faço, em atenção aos princípios da economia e da razoável duração do processo. Compulsando os autos, vê-se que a presente demanda trata de
questão referente à repartição constitucional de receitas tributárias, mas especificamente a repartição da quota-parte do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), com base no art. 158, IV, da Constituição Federal, haja vista a concessão de incentivos e isenções fiscais praticadas pelo Estado
do Maranhão.Neste aspecto, cumpre transcrever as normas atinentes à repartição constitucional das receitas oriundas da arrecadação tributária entre os entes
federativos, estipulando critérios de repartição e cálculo específicos, peculiares ao caso de cada tributo, constante da seção VI, capítulo I do Título VI - "Da
tributação e do orçamento", da Constituição Federal, em especial à quota correspondente aos Municípios, quanto à arrecadação do ICMS, constante do art. 158,
IV:Art. 158. Pertencem aos Municípios:(...)IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação.Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes
aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas
operações relativas à circulação de mercadorias e na prestação de serviços, realizadas em seus territórios; II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei
estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal. Desse modo, verifica-se que o constituinte dividiu a quota-parte do ICMS destinado aos Municípios em duas
verbas distintas, ou seja, valor adicionado correspondente a no mínimo ¾ (três quartos) de 25% (vinte e cinco por cento), e, o remanescente, correspondente a
até ¼ (um quarto) de 25% (vinte e cinco por cento). Para efeito do cálculo da quota-parte dos Municípios, o valor adicionado é obtido pela soma dos valores das
mercadorias saídas, e das prestações de serviço no território de cada um, subtraída da soma das mercadorias entradas, ressalvadas as determinações do inciso
II, parágrafo 1º do artigo 3º da lei Complementar nº 63/90, in verbis:Art. 3º. "25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação serão
creditados, pelos Estados, aos respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios:(...)§ 1o O valor adicionado corresponderá, para cada Município: I - ao
valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;II -
nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal e, em outras situações, em que se dispensem os
controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta.Assim, observa-se que a fórmula de
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cálculo do valor adicionado engloba todos os fatos geradores havidos no período, relativos a mercadorias e serviços, quer tenha havido ou não o recolhimento do
respectivo tributo, em virtude do que estabelece o parágrafo 2º do artigo 3º a seguir transcrito:§ 2º Para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas:I
- as operações e prestações que constituam fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou quando o crédito tributário for
diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais;II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas
a e b do inciso X do § 2º do art. 155 e a alínea d do inciso VI do art. 150, da Constituição Federal.Destarte, conforme se pode inferir da leitura dos dispositivos
supramencionados, não há previsão constitucional de inclusão direta dos importes referentes aos benefícios e incentivos fiscais no cômputo do cálculo do
repasse de 25% devidos aos Municípios, havendo previsão tão somente para a inclusão no cálculo do valor adicionado de cada ente municipal, sendo o valor
remanescente calculado na forma que dispuser lei estadual, conforme disposto no art. 158, parágrafo único da Constituição Federal.Além disso, não obstante as
argumentações do autor em contrário, a própria Constituição Federal utiliza o termo "produto da arrecadação" ao tratar da repartição das receitas tributárias, ou
que leva à interpretação de que a base de cálculo para o cômputo do ICMS deve corresponder ao resultado financeiro do ente tributante, sob pena de estar
repartindo receita inexistente, já que as isenções, os créditos presumidos e as reduções de base de cálculo não representam receita a ser efetivada, não
integrando o conceito do produto da arrecadação a compor, de forma bruta, o cálculo do repasse devido aos Municípios. Sobreleve-se que a questão foi
pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário nº 705423, em caráter de Repercussão Geral (Tema 653), cuja ementa a
seguir transcrevemos: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL.
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS.
COMPETÊNCIA PELA FONTE OU PRODUTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. CÁLCULO.
DEDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS. IMPOSTO DE RENDA - IR. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI. ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de
índole constitucional com aptidão para infirmar o livre exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde
que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração. Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12203221. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 124 Ementa e
Acórdão RE 705423 / SE 2. A expressão "produto da arrecadação" prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite interpretação constitucional
de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do
conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública. 3. A demanda distingue-se do Tema 42 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-
paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe 05.09.2008. Isto porque no julgamento
pretérito centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate neste Tema reside na
diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo. Precedentes. Doutrina. 4. Fixação de
tese jurídica ao Tema 653 da sistemática da repercussão geral: "É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao
Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas
devidas às Municipalidades." 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento". (STF, Recurso Extraordinário 705.423, Rel. Min. Edson Fachin, julg.
23/11/2016).Importa frisar, outrossim, que a hipótese tratada nos presentes autos, ao menos no que tange ao pedido principal formulado, não guarda similitude
fática e jurídica com a questão enfrentada nos autos do Recurso Extraordinário 572.762/SC, já que neste se discutia a possibilidade do Estado de Santa Catarina
postergar o repasse da parcela do ICMS aos Municípios, referentes a valores já arrecadados, conforme demonstram os seguintes trechos do voto do Relator Min.
Ricardo Levandowski, e oportunamente citados pelo Parquet:"A questão debatida neste recurso extraordinário consiste em saber se é lícito ao Estado postergar
o repasse de parcela do ICMS devida aos Municípios, nos termos do art. 158, IV da Carta Magna, a pretexto de que o seu recolhimento foi adiado em virtude de
concessão de incentivos fiscais e particulares.(...)Percebe-se, pois, da conclusão do Tribunal a quo que o tributo em tela já havia sido efetivamente arrecadado,
sendo forçoso reconhecer que o Estado, ao reter a parcela pertencente aos Municípios, interferiu indevidamente no sistema constitucional de repartição de
rendas".No caso mencionado, o STF decidiu pela impossibilidade do Estado de atrasar os repasses aos Municípios por ter diferido a receita, ou seja, por ter
postergado sua efetivação. Ou seja, no precedente mencionado se verifica a existência de uma receita, ainda que não tenha ingressado efetivamente no erário
estadual, em razão do seu diferimento pelos benefícios fiscais concedidos pelo Estado. Logo, o caso difere da hipótese dos autos, uma vez que o autor pretende,
no pedido principal, que os valores dos diversos benefícios e incentivos fiscais e tributários concedidos pelo réu, sob qualquer modalidade ou denominação,
integrem o montante a ser repassado ao Município na forma do art. 158, IV da CF/88, os quais não representam receita a ser efetivada, guardando semelhança
com as ações ajuizadas por alguns Municípios em face da União, onde pretendiam utilizar o precedente supramencionado para incluir os valores de isenções,
benefícios e incentivos fiscais de IR e IPI no percentual de repasse previsto constitucionalmente, cuja discussão ainda não se encontra pacificada no âmbito do
STF, conforme mencionado anteriormente.Vale ressaltar, neste aspecto, que o Ministro Gilmar Mendes chegou a afastar, em caso similar ao discutido nos autos,
a aplicação do entendimento sufragado no RE 572.762/SC em razão de sua especificidade, na decisão tomada na Suspensão de Tutela Antecipada nº 350-AL,
do qual transcrevemos alguns trechos relevantes:"Nos autos de origem, discute-se a base de cálculo para fins de repasse, ao Fundo de Participação dos
Municípios, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados (art. 159, inciso I, alíneas
"b" e "d", da CF/88). Não há dúvida, portanto, de que a matéria reveste-se de índole constitucional.(...)Ressalto que o Plenário desta Corte, no julgamento do
referido RE nº 572.762, à unanimidade, entendeu que "o repasse da cota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em
programa de benefício fiscal de âmbito estadual" (grifo nosso). O Ministro Ricardo Lewandowski, ao relatar o caso, destacou que a condição estabelecida no
programa de Desenvolvimento da Empresa estadual controvertida era a postergação do recolhimento de ICMS, "cuja concessão leva ao adiamento do repasse,
aos Municípios, da parcela deste imposto que lhes pertence".Assim, ficou esclarecido que a questão era específica, dado que o "o tributo em tela já havia sido
efetivamente arrecadado, sendo forçoso reconhecer que o Estado, ao reter a parcela pertencente aos Municípios, interferiu indevidamente no sistema
constitucional de repartição de rendas".No presente pedido de suspensão, entretanto, discute-se questão distinta relacionada ao Imposto de Renda e ao Imposto
sobre Produtos Industrializados e não se demonstra, de plano, a concessão de benefícios, de incentivos ou de deduções que impliquem arrecadação postergada
de tributo. Assim, o entendimento firmado no RE nº 572.762, em princípio, não coincide em termos fáticos e jurídicos com o presente caso (...)"
(destacamos).Assim, não há como acolher a pretensão do autor no que tange ao pedido principal formulado, já que este não trata de inclusão no cálculo da
arrecadação de benefícios, incentivos ou deduções que impliquem arrecadação postergada de tributo, conforme a hipótese do precedente mencionado, e sim, de
mudança nos próprios critérios de repartição das receitas tributárias atualmente vigentes, o que não merece prosperar, sobretudo quando não demonstrado
qualquer violação às normas constitucionais que regem a matéria, já que a concessão de benefícios e incentivos fiscais encontra respaldo no art. 150, § 6º da
Constituição Federal.Situação diferente ocorre em relação aos pedidos sucessivos, no qual se discute a inclusão no cálculo do ICMS, dos valores relativos a
incentivos fiscais concedidos pelas Leis Estaduais nº 6.429/1995 (SINCOEX - Sistema de Apoio à Indústria e ao Comércio Exterior do Estado do Maranhão),
8.212/2005 (créditos presumidos concedidos às esmagadoras de soja que se instalarem no Estado), 9.027/2009 (benefícios concedidos à Refinaria de Petróleo
da Petrobrás), 9.121/2010 (PROMARANHÃO - Programa de Incentivo às Atividades Industriais e Tecnológicas no Estado do Maranhão) e Decreto n.
19.714/2003 (créditos presumidos concedidos a indústria cerâmica, avicultores e granjeiros, comerciantes atacadistas e transporte rodoviário de passageiros,
haja vista a inexistência do prévio convênio/CONFAZ.Sem adentrar nas especificidades de cada benefício mencionado, é certo que a concessão de isenções ou
incentivos fiscais necessitaria estar devidamente autorizada por convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ,
conforme art. 2º e ss. da Lei Complementar Federal nº 24/75, e art. 150, § 6º e 155, § 2º, XII "g" da CF/88, estes últimos a seguir transcritos:"art. 150. (...)§ 6º.
Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g".Art. 155. (...)§ 2º. O imposto previsto no inciso II (ICMS) atenderá ao seguinte: (...)XII -
cabe à lei complementar: (...)g) regular a forma como, mediante deliberações dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados".Sobre o tema, colacionamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, "ICMS - "GUERRA FISCAL" - CONCESSÃO
UNILATERAL DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO
COMO PRESSUPOSTO LEGITIMADOR DA OUTORGA, PELO ESTADO-MEMBRO OU PELO DISTRITO FEDERAL, DE TAIS EXONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS
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- PERFIL NACIONAL QUE QUALIFICA A ESTRUTURA JURÍDICO-NORMATIVA DO ICMS - A EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL COMO
LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE EXONERAÇÃO FISCAL DO ESTADO-MEMBRO/DISTRITO FEDERAL EM TEMA DE ICMS - RECEPÇÃO DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 24/75 PELA VIGENTE ORDEM CONSTITUCIONAL - O SIGNIFICADO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO CONVÊNIO
INTERESTADUAL NA OUTORGA DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS REFERENTES AO ICMS - DOUTRINA - PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INSTITUIÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DE REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO EM MATÉRIA DE ICMS
QUE CULMINA POR INSTAURAR SITUAÇÃO DE APARENTE "COMPETIÇÃO FISCAL INCONSTITUCIONAL" LESIVA AO ESTADO DO AMAZONAS E A SEU
POLO INDUSTRIAL - MEDIDAS QUE SE REFEREM À PRODUÇÃO DE "TABLETS" - POSSÍVEL TRANSGRESSÃO, PELOS DIPLOMAS NORMATIVOS
PAULISTAS, AO ART. 152 DA CONSTITUIÇÃO, QUE CONSAGRA O "PRINCÍPIO DA NÃO-DIFERENCIAÇÃO TRIBUTÁRIA" - PRECEDENTE DO STF -
MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ICMS - "GUERRA FISCAL" - CONCESSÃO UNILATERAL DE
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS DE ORDEM TRIBUTÁRIA - INADMISSIBILIDADE - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA
CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO - A existência de convênios interestaduais celebrados em atenção e em respeito à cláusula da reserva constitucional de
convênio, fundada no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República, traduz pressuposto essencial legitimador da válida concessão, por
Estado-membro ou pelo Distrito Federal, de benefícios, incentivos ou exonerações fiscais em tema de ICMS. - Revela-se inconstitucional a concessão unilateral,
por parte de Estado-membro ou do Distrito Federal, sem anterior convênio interestadual que a autorize, de quaisquer benefícios tributários referentes ao ICMS,
tais como, exemplificativamente, (a) a outorga de isenções, (b) a redução de base de cálculo e/ou de alíquota, (c) a concessão de créditos presumidos, (d) a
dispensa de obrigações acessórias, (e) o diferimento do prazo para pagamento e (f) o cancelamento de notificações fiscais. Precedentes.
INCONSTITUCIONALIDADES NÃO SE COMPENSAM - A outorga unilateral, por determinado Estado-membro, de benefícios de ordem tributária em tema de
ICMS não se qualifica, porque inconstitucional, como resposta legítima e juridicamente idônea à legislação de outro Estado-membro que também se revele
impregnada do mesmo vício de inconstitucionalidade e que, por resultar de igual transgressão à cláusula constitucional da reserva de convênio, venha a provocar
desequilíbrios concorrenciais entre referidas unidades federadas, assim causando gravame aos interesses do Estado-membro alegadamente prejudicado. É que
situações de inconstitucionalidade, porque reveladoras de gravíssima transgressão à autoridade hierárquico-normativa da Constituição da República, não se
compensam entre si. Precedente.(ADI 4635 MC-AgR-Ref, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL. ICMS. LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO INTERESTADUAL (CF, ART. 155, § 2º, XII, ´g´). DESCUMPRIMENTO. RISCO
DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONCESSÃO DE ISENÇÃO À OPERAÇÃO DE
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, II).
DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RAZÃO DE FUNÇÃO SEM QUALQUER BASE RAZOÁVEL A JUSTIFICAR O DISCRIMEN. INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos
Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, ´g´, da Constituição e como disciplinado
pela Lei Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem constitucional. 2. In casu, padece de inconstitucionalidade formal a Lei Complementar nº 358/09
do Estado do Mato Grosso, porquanto concessiva de isenção fiscal, no que concerne ao ICMS, para as operações de aquisição de automóveis por oficiais de
justiça estaduais sem o necessário amparo em convênio interestadual, caracterizando hipótese típica de guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal
de 1988. 3. A isonomia tributária (CF, art. 150, II) torna inválidas as distinções entre contribuintes "em razão de ocupação profissional ou função por eles
exercida", máxime nas hipóteses nas quais, sem qualquer base axiológica no postulado da razoabilidade, engendra-se tratamento discriminatório em benefício
da categoria dos oficiais de justiça estaduais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4276, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 20/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014)No caso em tela, o réu não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que os incentivos e favores fiscais mencionados pela Municipalidade autora tenham resultado de consenso entre os Estados em convênio aprovado
previamente pelo CONFAZ, na forma da Lei Complementar nº 24/75 e em respeito ao texto constitucional (art. 155, §2º, XII, "g"), os quais somente vieram ser
convalidados pelo Convênio ICMS 190/17, tendo por base o exposto na Lei Complementar 160/2017, razão pela qual não há como vislumbrar legitimidade na
interferência da Fazenda Pública Estadual relativamente à parcela constitucional reservada aos Municípios antes da edição das normas mencionadas. Assim,
entendo que merece acolhida em parte o pedido sucessivo formulado, a fim de que sejam considerados no cálculo da quota-parte do ICMS devido aos
Municípios, os valores cujo recolhimento foi dispensado por força dos incentivos fiscais constantes das normas estaduais, sem a prévia aprovação em convênio
no CONFAZ, a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal quanto aos valores devidos anteriormente ao ajuizamento da
presente ação.CONCLUSÃODiante do exposto, e por tudo mais o que consta nos autos, julgo procedente em parte o pedido, a fim de reconhecer o direito do
autor a ter considerado no cálculo de sua quota-parte, os valores de ICMS dispensados por força dos incentivos fiscais concedidos pelas Leis Estaduais nº
6.429/1995, 8.212/2005, 9.027/2009, 9.121/2010 e Decreto n. 19.714/2003, bem como de qualquer outro subsídio, isenções, reduções de base de cálculo,
concessões de crédito presumido, anistia ou remissão concedidos sem respaldo em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária,
ou até a data da sua convalidação, nos termos da LC 160/2017, e, por conseguinte, condenar o requerido ao pagamento das diferenças da quota-parte devidas
ao autor, a serem apurados em liquidação de sentença, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, acrescidos de correção monetária
pelo IPCA-E incidente desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação, na do art. 1º-F, da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11960/2009.Em face da sucumbência recíproca, deverão as partes ratear os honorários advocatícios, cujo valor deverá
ser fixado após a liquidação do julgado. Sem custas.Superada a fase de recursos voluntários, subam os autos ao Tribunal de Justiça do Estado para o reexame
necessário.Intimem-se. São Luís, 29 de julho de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0037968-86.2015.8.10.0001 (405072015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MUNICIPIO DE LAGO DOS RODRIGUES
ADVOGADO: JOAO ULISSES DE BRITTO AZÊDO ( OAB 7631A-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
PROCESSO Nº 37968-86.2015.8.10.0001 - Ação de Procedimento ComumAUTOR: MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUESRÉU: ESTADO DO
MARANHÃOSENTENÇATrata-se de Ação Ordinária ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUES em face do ESTADO DO MARANHÃO, pelos
motivos a seguir expostos: Alega o autor, em síntese, que faz jus ao direito previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, consubstanciado no percentual de
25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) no Estado do Maranhão.Aduz que não obstante a norma consignada no texto constitucional, o
requerido tem se aproveitado da posse material e provisória exercida sobre os valores para definir os montantes que serão ou não partilhados, reduzindo na
mesma medida, a parcela a que tem direito, excluído do referido percentual, os valores relativos a incentivos e benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelo
Estado, sendo o caso, mutatis mutandis, equivalente ao equacionado pelo STF no RE nº 572.762/SC.Diz, também, que a Lei Complementar nº 63/90, embora
sirva para disciplinar especificamente o cálculo do índice de repasse aos Municípios, possui determinação expressa para que sejam considerados os créditos
tributários exonerados. Pugna, ao final, pela procedência da presente ação, para que seja reconhecido/declarado o direito do autor de ter considerado na
determinação da respectiva quota-parte do ICMS, para todos os fins e efeitos, notadamente para a definição do montante a lhe ser repassado na forma do art.
158, IV, da CF/1988, o valor dos diversos incentivos e benefícios fiscais e tributários concedidos pelo requerido a título daquele imposto (ICMS), sob qualquer
modalidade ou denominação, impondo, por conseguinte, ao requerido, a obrigação de incluir/não-excluir o valor desses incentivos/benefícios no (do) cálculo da
quota-parte do ICMS cabível ao requerente. Também pleiteia o autor a condenação do requerido a efetuar o recálculo/reajuste das quotas-parte do ICMS que lhe
forem cabíveis desde os 05 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da presente demanda até a efetiva implementação da obrigação, bem como, por
conseguinte, a complementar os valores que não lhe foram entregues àquele título, repassando-lhe, assim, as diferenças que o deixaram de sê-lo oportunamente
em razão da indevida desconsideração daquelas parcelas, proporcionalmente, tudo acrescido de juros e correção monetária.Sucessivamente, pleiteia pelo
reconhecimento do seu direito para ser computado, no cálculo da sua quota-parte do ICMS, os valores cujo recolhimento fora dispensado por força de incentivos

Página 499 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



fiscais concedidos com fundamento nas Leis Estaduais n. 6.429/1995 (Sincoex), 8.212/2005 (soja), 9.027/2009 (Refinaria), 9.121/2010 (Promaranhão) e no art.
1º, V, VII, XII e XVI, todos do Anexo 1.5 do Decreto n. 19.714/2003 (RICMS/MA) e dos diplomas regulamentares que eventualmente foram editados em sua
substituição no curso da lide, com as consequências decorrentes, seja em relação aos exercícios futuros, ou mesmo em relação ao quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação.Acompanham a inicial os documentos de fls. 53/192. Regularmente citado, o réu apresentou sua contestação às fls. 196/239, alegando, em
síntese, que inexiste norma que obrigue os Estados a incluir os importes de benefícios e incentivos fiscais de ICMS diretamente no cômputo dos 25% da
arrecadação a serem repassados aos Municípios. Ressalta que, por previsão do legislador constituinte, somente o produto da arrecadação pode ser utilizado
como base de cálculo para a porcentagem de repasse aos entes municipais, sendo que os importes referentes aos benefícios e incentivos fiscais, por previsão
legal, devem ser incluídos somente no cálculo do valor adicionado de cada ente municipal.Alega, outrossim, o réu, que o cálculo do índice de repasse aos
municípios maranhenses é auditada pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e que não houve impugnação do autor. Sustenta, ainda, a impossibilidade
de utilização do acórdão do STF no RE 572.762/SC, pugnando pela improcedência da ação.Réplica às fls. 274/307, tendo o autor refutado as argumentações do
réu e reiterado os pedidos constantes da inicial.O Ministério Público deixou de intervir no feito por entender ausentes as hipóteses legais para sua intervenção,
nos termos do parecer de fls. 314/322. Na petição de fls. 314/314, o réu pleiteou o reconhecimento da convalidação dos benefícios fiscais listados na inicial, em
face superveniência da Lei Complementar nº 160/2017. Nesta oportunidade, vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente,
cumpre observar que nosso ordenamento permite que o juiz conheça diretamente do pedido, proferindo sentença, nos casos em que a controvérsia gravite em
torno de questão eminentemente de direito ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Desse modo, considerando
que a questão versa sobre matéria unicamente de direito, cabível é o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), o que ora faço, em atenção aos princípios
da economia e da razoável duração do processo. Compulsando os autos, vê-se que a presente demanda trata de questão referente à repartição constitucional de
receitas tributárias, mas especificamente a repartição da quota-parte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com base no art. 158, IV,
da Constituição Federal, haja vista a concessão de incentivos e isenções fiscais praticadas pelo Estado do Maranhão.Neste aspecto, cumpre transcrever as
normas atinentes à repartição constitucional das receitas oriundas da arrecadação tributária entre os entes federativos, estipulando critérios de repartição e
cálculo específicos, peculiares ao caso de cada tributo, constante da seção VI, capítulo I do Título VI - "Da tributação e do orçamento", da Constituição Federal,
em especial à quota correspondente aos Municípios, quanto à arrecadação do ICMS, constante do art. 158, IV:Art. 158. Pertencem aos Municípios:(...)IV - vinte e
cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal de comunicação.Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão
creditadas conforme os seguintes critérios:I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e
na prestação de serviços, realizadas em seus territórios; II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.
Desse modo, verifica-se que o constituinte dividiu a quota-parte do ICMS destinado aos Municípios em duas verbas distintas, ou seja, valor adicionado
correspondente a no mínimo ¾ (três quartos) de 25% (vinte e cinco por cento), e, o remanescente, correspondente a até ¼ (um quarto) de 25% (vinte e cinco por
cento). Para efeito do cálculo da quota-parte dos Municípios, o valor adicionado é obtido pela soma dos valores das mercadorias saídas, e das prestações de
serviço no território de cada um, subtraída da soma das mercadorias entradas, ressalvadas as determinações do inciso II, parágrafo 1º do artigo 3º da lei
Complementar nº 63/90, in verbis:Art. 3º. "25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação serão creditados, pelos Estados, aos respectivos
Municípios, conforme os seguintes critérios:(...)§ 1o O valor adicionado corresponderá, para cada Município: I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do
valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;II - nas hipóteses de tributação simplificada a
que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como
valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta.Assim, observa-se que a fórmula de cálculo do valor adicionado engloba todos os
fatos geradores havidos no período, relativos a mercadorias e serviços, quer tenha havido ou não o recolhimento do respectivo tributo, em virtude do que
estabelece o parágrafo 2º do artigo 3º a seguir transcrito:§ 2º Para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas:I - as operações e prestações que
constituam fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em
virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais;II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas a e b do inciso X do § 2º do art.
155 e a alínea d do inciso VI do art. 150, da Constituição Federal.Destarte, conforme se pode inferir da leitura dos dispositivos supramencionados, não há
previsão constitucional de inclusão direta dos importes referentes aos benefícios e incentivos fiscais no cômputo do cálculo do repasse de 25% devidos aos
Municípios, havendo previsão tão somente para a inclusão no cálculo do valor adicionado de cada ente municipal, sendo o valor remanescente calculado na
forma que dispuser lei estadual, conforme disposto no art. 158, parágrafo único da Constituição Federal.Além disso, não obstante as argumentações do autor em
contrário, a própria Constituição Federal utiliza o termo "produto da arrecadação" ao tratar da repartição das receitas tributárias, ou que leva à interpretação de
que a base de cálculo para o cômputo do ICMS deve corresponder ao resultado financeiro do ente tributante, sob pena de estar repartindo receita inexistente, já
que as isenções, os créditos presumidos e as reduções de base de cálculo não representam receita a ser efetivada, não integrando o conceito do produto da
arrecadação a compor, de forma bruta, o cálculo do repasse devido aos Municípios. Sobreleve-se que a questão foi pacificada no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, no bojo do Recurso Extraordinário nº 705423, em caráter de Repercussão Geral (Tema 653), cuja ementa a seguir transcrevemos: "RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - FPM. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA PELA FONTE OU
PRODUTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. CÁLCULO. DEDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS
RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS. IMPOSTO DE RENDA - IR. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. ART. 150, I, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o
livre exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle
constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12203221. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 124 Ementa e Acórdão RE
705423 / SE 2. A expressão "produto da arrecadação" prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite interpretação constitucional de modo a
incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico
de arrecadação e dos estágios da receita pública. 3. A demanda distingue-se do Tema 42 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é RE-RG
572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe 05.09.2008. Isto porque no julgamento pretérito centrou-se
na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate neste Tema reside na diferenciação entre
participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo. Precedentes. Doutrina. 4. Fixação de tese jurídica ao Tema
653 da sistemática da repercussão geral: "É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e
Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às
Municipalidades." 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento". (STF, Recurso Extraordinário 705.423, Rel. Min. Edson Fachin, julg. 23/11/2016).Importa
frisar, outrossim, que a hipótese tratada nos presentes autos, ao menos no que tange ao pedido principal formulado, não guarda similitude fática e jurídica com a
questão enfrentada nos autos do Recurso Extraordinário 572.762/SC, já que neste se discutia a possibilidade do Estado de Santa Catarina postergar o repasse
da parcela do ICMS aos Municípios, referentes a valores já arrecadados, conforme demonstram os seguintes trechos do voto do Relator Min. Ricardo
Levandowski, e oportunamente citados pelo Parquet:"A questão debatida neste recurso extraordinário consiste em saber se é lícito ao Estado postergar o
repasse de parcela do ICMS devida aos Municípios, nos termos do art. 158, IV da Carta Magna, a pretexto de que o seu recolhimento foi adiado em virtude de
concessão de incentivos fiscais e particulares.(...)Percebe-se, pois, da conclusão do Tribunal a quo que o tributo em tela já havia sido efetivamente arrecadado,
sendo forçoso reconhecer que o Estado, ao reter a parcela pertencente aos Municípios, interferiu indevidamente no sistema constitucional de repartição de
rendas".No caso mencionado, o STF decidiu pela impossibilidade do Estado de atrasar os repasses aos Municípios por ter diferido a receita, ou seja, por ter
postergado sua efetivação. Ou seja, no precedente mencionado se verifica a existência de uma receita, ainda que não tenha ingressado efetivamente no erário
estadual, em razão do seu diferimento pelos benefícios fiscais concedidos pelo Estado. Logo, o caso difere da hipótese dos autos, uma vez que o autor pretende,
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no pedido principal, que os valores dos diversos benefícios e incentivos fiscais e tributários concedidos pelo réu, sob qualquer modalidade ou denominação,
integrem o montante a ser repassado ao Município na forma do art. 158, IV da CF/88, os quais não representam receita a ser efetivada, guardando semelhança
com as ações ajuizadas por alguns Municípios em face da União, onde pretendiam utilizar o precedente supramencionado para incluir os valores de isenções,
benefícios e incentivos fiscais de IR e IPI no percentual de repasse previsto constitucionalmente, cuja discussão ainda não se encontra pacificada no âmbito do
STF, conforme mencionado anteriormente.Vale ressaltar, neste aspecto, que o Ministro Gilmar Mendes chegou a afastar, em caso similar ao discutido nos autos,
a aplicação do entendimento sufragado no RE 572.762/SC em razão de sua especificidade, na decisão tomada na Suspensão de Tutela Antecipada nº 350-AL,
do qual transcrevemos alguns trechos relevantes:"Nos autos de origem, discute-se a base de cálculo para fins de repasse, ao Fundo de Participação dos
Municípios, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados (art. 159, inciso I, alíneas
"b" e "d", da CF/88). Não há dúvida, portanto, de que a matéria reveste-se de índole constitucional.(...)Ressalto que o Plenário desta Corte, no julgamento do
referido RE nº 572.762, à unanimidade, entendeu que "o repasse da cota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em
programa de benefício fiscal de âmbito estadual" (grifo nosso). O Ministro Ricardo Lewandowski, ao relatar o caso, destacou que a condição estabelecida no
programa de Desenvolvimento da Empresa estadual controvertida era a postergação do recolhimento de ICMS, "cuja concessão leva ao adiamento do repasse,
aos Municípios, da parcela deste imposto que lhes pertence".Assim, ficou esclarecido que a questão era específica, dado que o "o tributo em tela já havia sido
efetivamente arrecadado, sendo forçoso reconhecer que o Estado, ao reter a parcela pertencente aos Municípios, interferiu indevidamente no sistema
constitucional de repartição de rendas".No presente pedido de suspensão, entretanto, discute-se questão distinta relacionada ao Imposto de Renda e ao Imposto
sobre Produtos Industrializados e não se demonstra, de plano, a concessão de benefícios, de incentivos ou de deduções que impliquem arrecadação postergada
de tributo. Assim, o entendimento firmado no RE nº 572.762, em princípio, não coincide em termos fáticos e jurídicos com o presente caso (...)"
(destacamos).Assim, não há como acolher a pretensão do autor no que tange ao pedido principal formulado, já que este não trata de inclusão no cálculo da
arrecadação de benefícios, incentivos ou deduções que impliquem arrecadação postergada de tributo, conforme a hipótese do precedente mencionado, e sim, de
mudança nos próprios critérios de repartição das receitas tributárias atualmente vigentes, o que não merece prosperar, sobretudo quando não demonstrado
qualquer violação às normas constitucionais que regem a matéria, já que a concessão de benefícios e incentivos fiscais encontra respaldo no art. 150, § 6º da
Constituição Federal.Situação diferente ocorre em relação aos pedidos sucessivos, no qual se discute a inclusão no cálculo do ICMS, dos valores relativos a
incentivos fiscais concedidos pelas Leis Estaduais nº 6.429/1995 (SINCOEX - Sistema de Apoio à Indústria e ao Comércio Exterior do Estado do Maranhão),
8.212/2005 (créditos presumidos concedidos às esmagadoras de soja que se instalarem no Estado), 9.027/2009 (benefícios concedidos à Refinaria de Petróleo
da Petrobrás), 9.121/2010 (PROMARANHÃO - Programa de Incentivo às Atividades Industriais e Tecnológicas no Estado do Maranhão) e Decreto n.
19.714/2003 (créditos presumidos concedidos a indústria cerâmica, avicultores e granjeiros, comerciantes atacadistas e transporte rodoviário de passageiros,
haja vista a inexistência do prévio convênio/CONFAZ.Sem adentrar nas especificidades de cada benefício mencionado, é certo que a concessão de isenções ou
incentivos fiscais necessitaria estar devidamente autorizada por convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ,
conforme art. 2º e ss. da Lei Complementar Federal nº 24/75, e art. 150, § 6º e 155, § 2º, XII "g" da CF/88, estes últimos a seguir transcritos:"art. 150. (...)§ 6º.
Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g".Art. 155. (...)§ 2º. O imposto previsto no inciso II (ICMS) atenderá ao seguinte: (...)XII -
cabe à lei complementar: (...)g) regular a forma como, mediante deliberações dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados".Sobre o tema, colacionamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, "ICMS - "GUERRA FISCAL" - CONCESSÃO
UNILATERAL DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO
COMO PRESSUPOSTO LEGITIMADOR DA OUTORGA, PELO ESTADO-MEMBRO OU PELO DISTRITO FEDERAL, DE TAIS EXONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS
- PERFIL NACIONAL QUE QUALIFICA A ESTRUTURA JURÍDICO-NORMATIVA DO ICMS - A EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL COMO
LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE EXONERAÇÃO FISCAL DO ESTADO-MEMBRO/DISTRITO FEDERAL EM TEMA DE ICMS - RECEPÇÃO DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 24/75 PELA VIGENTE ORDEM CONSTITUCIONAL - O SIGNIFICADO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO CONVÊNIO
INTERESTADUAL NA OUTORGA DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS REFERENTES AO ICMS - DOUTRINA - PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INSTITUIÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DE REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO EM MATÉRIA DE ICMS
QUE CULMINA POR INSTAURAR SITUAÇÃO DE APARENTE "COMPETIÇÃO FISCAL INCONSTITUCIONAL" LESIVA AO ESTADO DO AMAZONAS E A SEU
POLO INDUSTRIAL - MEDIDAS QUE SE REFEREM À PRODUÇÃO DE "TABLETS" - POSSÍVEL TRANSGRESSÃO, PELOS DIPLOMAS NORMATIVOS
PAULISTAS, AO ART. 152 DA CONSTITUIÇÃO, QUE CONSAGRA O "PRINCÍPIO DA NÃO-DIFERENCIAÇÃO TRIBUTÁRIA" - PRECEDENTE DO STF -
MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ICMS - "GUERRA FISCAL" - CONCESSÃO UNILATERAL DE
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS DE ORDEM TRIBUTÁRIA - INADMISSIBILIDADE - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA
CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO - A existência de convênios interestaduais celebrados em atenção e em respeito à cláusula da reserva constitucional de
convênio, fundada no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República, traduz pressuposto essencial legitimador da válida concessão, por
Estado-membro ou pelo Distrito Federal, de benefícios, incentivos ou exonerações fiscais em tema de ICMS. - Revela-se inconstitucional a concessão unilateral,
por parte de Estado-membro ou do Distrito Federal, sem anterior convênio interestadual que a autorize, de quaisquer benefícios tributários referentes ao ICMS,
tais como, exemplificativamente, (a) a outorga de isenções, (b) a redução de base de cálculo e/ou de alíquota, (c) a concessão de créditos presumidos, (d) a
dispensa de obrigações acessórias, (e) o diferimento do prazo para pagamento e (f) o cancelamento de notificações fiscais. Precedentes.
INCONSTITUCIONALIDADES NÃO SE COMPENSAM - A outorga unilateral, por determinado Estado-membro, de benefícios de ordem tributária em tema de
ICMS não se qualifica, porque inconstitucional, como resposta legítima e juridicamente idônea à legislação de outro Estado-membro que também se revele
impregnada do mesmo vício de inconstitucionalidade e que, por resultar de igual transgressão à cláusula constitucional da reserva de convênio, venha a provocar
desequilíbrios concorrenciais entre referidas unidades federadas, assim causando gravame aos interesses do Estado-membro alegadamente prejudicado. É que
situações de inconstitucionalidade, porque reveladoras de gravíssima transgressão à autoridade hierárquico-normativa da Constituição da República, não se
compensam entre si. Precedente.(ADI 4635 MC-AgR-Ref, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL. ICMS. LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO INTERESTADUAL (CF, ART. 155, § 2º, XII, ´g´). DESCUMPRIMENTO. RISCO
DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONCESSÃO DE ISENÇÃO À OPERAÇÃO DE
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, II).
DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RAZÃO DE FUNÇÃO SEM QUALQUER BASE RAZOÁVEL A JUSTIFICAR O DISCRIMEN. INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos
Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, ´g´, da Constituição e como disciplinado
pela Lei Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem constitucional. 2. In casu, padece de inconstitucionalidade formal a Lei Complementar nº 358/09
do Estado do Mato Grosso, porquanto concessiva de isenção fiscal, no que concerne ao ICMS, para as operações de aquisição de automóveis por oficiais de
justiça estaduais sem o necessário amparo em convênio interestadual, caracterizando hipótese típica de guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal
de 1988. 3. A isonomia tributária (CF, art. 150, II) torna inválidas as distinções entre contribuintes "em razão de ocupação profissional ou função por eles
exercida", máxime nas hipóteses nas quais, sem qualquer base axiológica no postulado da razoabilidade, engendra-se tratamento discriminatório em benefício
da categoria dos oficiais de justiça estaduais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4276, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 20/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014)No caso em tela, o réu não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que os incentivos e favores fiscais mencionados pela Municipalidade autora tenham resultado de consenso entre os Estados em convênio aprovado
previamente pelo CONFAZ, na forma da Lei Complementar nº 24/75 e em respeito ao texto constitucional (art. 155, §2º, XII, "g"), os quais somente vieram ser
convalidados pelo Convênio ICMS 190/17, tendo por base o exposto na Lei Complementar 160/2017, razão pela qual não há como vislumbrar legitimidade na
interferência da Fazenda Pública Estadual relativamente à parcela constitucional reservada aos Municípios antes da edição das normas mencionadas. Assim,
entendo que merece acolhida em parte o pedido sucessivo formulado, a fim de que sejam considerados no cálculo da quota-parte do ICMS devido aos
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Municípios, os valores cujo recolhimento foi dispensado por força dos incentivos fiscais constantes das normas estaduais, sem a prévia aprovação em convênio
no CONFAZ, a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal quanto aos valores devidos anteriormente ao ajuizamento da
presente ação.CONCLUSÃODiante do exposto, e por tudo mais o que consta nos autos, julgo procedente em parte o pedido, a fim de reconhecer o direito do
autor a ter considerado no cálculo de sua quota-parte, os valores de ICMS dispensados por força dos incentivos fiscais concedidos pelas Leis Estaduais nº
6.429/1995, 8.212/2005, 9.027/2009, 9.121/2010 e Decreto n. 19.714/2003, bem como de qualquer outro subsídio, isenções, reduções de base de cálculo,
concessões de crédito presumido, anistia ou remissão concedidos sem respaldo em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária,
ou até a data da sua convalidação, nos termos da LC 160/2017, e, por conseguinte, condenar o requerido ao pagamento das diferenças da quota-parte devidas
ao autor, a serem apurados em liquidação de sentença, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, acrescidos de correção monetária
pelo IPCA incidente desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação, na do art. 1º-F, da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11960/2009.Em face da sucumbência recíproca, deverão as partes ratear os honorários advocatícios, cujo valor deverá
ser fixado após a liquidação do julgado. Sem custas.Superada a fase de recursos voluntários, subam os autos ao Tribunal de Justiça do Estado para o reexame
necessário.Intimem-se. São Luis, 10 de maio de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0043273-51.2015.8.10.0001 (461602015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: DALSISA OLIVEIRA DE ARAUJO MOURAO e DAWID MIRANDA DA SILVA e FABRICIA ZACHEU DE SOUSA e GEOVANE RAMOS JACINTO
PINHEIRO e GRACIELE FERREIRA COSTA SILVA e HERBERTH DE SOUSA BASTOS e JAYMARA DE OLIVEIRA MOTTA e JOUBERT SOARES DE
AZEVEDO NETO e LEONARDO MOREIRA COSTA e MARIANO BRUNO CASTRO MOTA e PAULO HENRIQUE DA SILVA MARQUES e PAULO TADEU
MENDES SILVA e RANISON RAFAEL LEMOS SILVA e RONALD MARQUES LIMA e THANYELISON MARTINS MELONIO e THIAGO CORREIA SERRA e
THIAGO JEFFERSON FERREIRA MELONIO e TIAGO MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO: EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO
ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e
EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA
( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO
ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e
EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA
( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA ) e EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8657-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: SERGIO TAVARES ( OAB PROCURADORDOESTADO-MA )

Processo n° 43273-51.2015.8.10.0001 - Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de TutelaAutor(s): Dawid Miranda da Silva e OutrosRéu (s): Estado do
Maranhão e outrosSENTENÇATrata-se de Ação de Cobrança ajuizada por DAWID MIRANDA DA SILVA, LEONARDO MOREIRA COSTA, PAULO HENRIQUE
DA SILVA MARQUES, GRACIELE FERREIRA COSTA SILVA, FABRICIA ZACHEU DE SOUSA, THIAGO JEFFERSON FERREIRA MELÔNIO, TIAGO
MARTINS DE SOUSA, GEOVANE RAMOS JACINTO PINHEIRO, MARIANO BRUNO CASTRO MOTA, PAULO TADEU MENDES SILVA, JOUBERT SOARES
DE AZEVEDO NETO, RONALD MARQUES LIMA, THIAGO CORREIA SERRA, RANISON RAFAEL LEMOS SILVA, HERBERTH DE SOUSA BASTOS,
DALSISA OLIVEIRA DE ARAÚJO MOURÃO, THANYELISON MARTINS MELONIO e JAYMARA DE OLIVEIRA MOTTA contra ESTADO DO MARANHÃO, todos
já qualificados nos autos.Os autores aduzem que prestaram concurso público para a Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA, visando à nomeação ao
cargo de Soldado Combatente, nos termos do Edital nº. 03, de 10 de outubro de 2012/SEGEP.Relatam que foram aprovados na primeira fase do concurso,
obtendo, na prova objetiva, coeficiente acima do mínimo exigido pela regra do Edital, a qual estabelecia condição mínima de acerto em 40% das questões da
prova.Seguem informando que, apesar de suas pontuações, seus nomes não constaram na lista de convocados para a segunda fase do concurso, pelo que,
sentindo-se preteridos, requereram, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que fosse deferido pedido para que pudessem realizar o teste aptidão física,
sendo reconhecido ao final o direito de permanecerem definitivamente no certame até nomeação e posse.A inicial, veio acompanhada dos documentos de fls.
44/151.Em decisão interlocutória, às fls. 157/158, este Juízo deferiu parcialmente a antecipação de tutela.Às fls. 164/171, o Estado do Maranhão, apresentou sua
contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade de interferência do poder judiciário no mérito administrativo, imperativo do princípio da separação dos
poderes, e em atendimento ao princípio da legalidade, fundamentado em itens do Edital nº. 03, de 10 de outubro de 2012/SEGEP, declarou que os autores
estavam fora das vagas disponibilizadas para realização da segunda etapa, pugnando pela improcedência do pedido.Às fls. 174/181, o autor Thiago Jefferson
Ferreira Melônio, informou que foi eliminado na etapa referente à investigação social. Alega arbitrariedade do ato que efetivou sua eliminação fundado na
violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, pedindo, em antecipação de tutela, sua imediata matricula no curso de formação de
soldados, última etapa do concurso. Juntou documentos às fls. 182/207.Às fls. 208/208v, em decisão interlocutória, este juízo deferiu antecipação de tutela
quanto a convocação do autor Thiago Jefferson Ferreira Melônio para realização do curso de formação de soldados.À fl. 234, consta Ofício n. 4080/2016-
GAB/SEGEP, de 30/11/2016, informando o cumprimento da decisão de antecipação de tutela quanto ao pedido de fato superveniente.Intimadas as partes para
informarem produção de novas provas, ou julgamento antecipado da lide, ambos restaram silentes.Na petição às fls. 252/257, o autor Joubert Soares de
Azevedo Neto informa que foi desclassificado do certame, em razão de seu afastamento pela sua suspensão da liminar, requerendo sua reintegração ao curso
de formação.É o relatório. Fundamento. Decido.Inicialmente, observo que os autos do processo se encontram aptos ao pronunciamento da sentença. Não
vislumbro hipótese de intervenção ministerial nos termos dos art. 176 a 179 do NCPC. Com efeito, aplico à espécie o disposto no art. 355, inciso I do CPC, por
tratar-se de questão meramente de direito, estando a narrativa fática perfeitamente esclarecida, ponderando a incidência, in casu, dos princípios da celeridade e
da economia processual.Observo que os autores aduzem mera condição de aprovado na primeira fase (Prova Objetiva), por superação da quantidade mínima de
questões exigidas para tal fim, sendo esta capaz de caracterizar, por si só, seu direito a participação na segunda fase do concurso público (Teste de Aptidão
Física). Contudo, ao analisar o edital e demais documentos juntados, verifico que para o cargo de Soldado PM, sexo masculino, os autores não instruíram aos
autos com qualquer edital ou lista de convocação de aprovados para a participação no Teste de Aptidão Física (TAF) que demonstre que algum candidato
aprovado em pontuação inferior à sua, foi "administrativamente" convocado na sua frente, ocorrendo eventual preterição. Os nomes expostos na exordial são, em
verdade, de candidatos convocados sub judice.Com efeito, vislumbro incompatibilidade entre o objeto do pleito dos autores e as regras legalmente estabelecidas
para o certame, pois não existe sustentação fática e jurídica quando o demandante requer autorização para realizar a segunda etapa do concurso público (Teste
de Aptidão Física), não existindo nenhuma ilegalidade na elaboração do edital, ou afronta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública,
estando ela no exercício das suas prerrogativas por ocasião da fixação das regras para o certame.Neste esteio, cito a pacificada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO DA PARAÍBA. PROVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO.
APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PREVISTA EM EDITAL.1. Nas demandas em que se discutem concurso público, a
atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação
de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. Precedentes.2. A aplicação de prova discursiva em
concurso público visa avaliar a apresentação e estrutura textual, conhecimento da norma culta de gramática, e domínio do conteúdo indicado. Em razão disso,
não raro, a questão exige do candidato conhecimento multidisciplinar e a capacidade de examinar a matéria sob o prisma constitucional e de legislação infra-
constitucional.3. O exame atento da questão impugnada, cuja anulação se objetiva no writ, evidencia que o assunto suscitado - dissertação sobre os requisitos
para a conversão do negócio jurídico - estava incluso no conteúdo programático previsto em edital.4. Recurso ordinário a que se nega provimento." (RMS
30.473/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe
04/12/2012)Deveras, ao estudar o poder discricionário da Administração, em certos atos a lei permite ao agente proceder a uma avaliação de conduta,
ponderando os aspectos relativos à conveniência e à oportunidade. Esses aspectos que suscitam tal ponderação é que constituem o mérito administrativo.Pode-
se, então, considerar mérito administrativo a avaliação da conveniência e oportunidade relativas ao motivo e ao objeto, inspiradoras da prática do ato
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discricionário. Registre-se que não pode o agente proceder a qualquer avaliação quanto aos demais elementos do ato (a competência, a finalidade e a forma),
mas lhe é lícito valorar os fatores que integram o motivo e que constituem o objeto, com a condição, é claro, de se preordenar o ato ao interesse público.Ao
Poder Judiciário é vedado exercer controle judicial sobre o mérito administrativo. Como bem aponta Carvalho Filho, citando SEABRA FAGUNDES: "se pudesse o
juiz fazê-lo, faria obra de administrador, violando, dessarte, o princípio de separação e independência dos poderes" (Manual de Direito Administrativo. São Paulo:
Editora Atlas, 2016). E está de todo acertado esse fundamento: se ao juiz cabe a função jurisdicional, na qual afere aspectos de legalidade, não se lhe pode
permitir que proceda a um tipo de avaliação, peculiar à função administrativa e que, na verdade, decorre da própria lei.O STJ deixou a questão em termos claros,
assentando que "é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe unicamente examiná-lo sob o aspecto de sua legalidade, isto
é, se foi praticado conforme ou contrariamente à lei. Esta solução se funda no princípio da separação dos poderes, de sorte que a verificação das razões de
conveniência ou de oportunidade dos atos administrativos escapa ao controle jurisdicional do Estado" (STJ, AgRg no REsp 1.470.182, j. 4.11.2014).Ressalta-se
que, o fato da Administração Pública ter convocado um número maior de excedentes, isso não torna obrigatória a elaboração de um novo critério de corte,
tampouco gera direito adquirido aos demais participantes que passaram com pontuação inferior aos excedentes convocados. De modo que, só consta um limite
de corte, no caso, inicial, que foi estipulado formalmente no edital.No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SOLDADO COMBATENTE. CANDIDATO APROVADO FORA DO LIMITE DE CONVOCAÇÃO PARA
A SEGUNDA FASE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. REGRA DO EDITAL RESPEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. O edital de
concurso público é a regra a ser obedecida, desde que esteja dentro da legalidade. II. A convocação para a etapa seguinte do certame pressupõe aprovação na
etapa anterior, mas não confere ao candidato, por si só, direito líquido e certo à convocação para próxima etapa, se o edital prevê expressamente que somente
serão convocados os aprovados e classificados até a posição prevista, e, in casu, o candidato não está entre estes. III. O Edital nº 03/2012, que dispôs sobre o
concurso público para os Cursos de Formação de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, prevê, em suas cláusulas
8.6 e 9.1.2, que somente estão classificados para a 2ª etapa do certame os candidatos ao cargo de Soldado PM Combatente que cumulativamente restarem
aprovados na primeira etapa e obtiverem desempenho suficiente para transpor a barreira da nota de corte, não se afigurando, no entanto, ter sido o último
requisito preenchido pelo impetrante. IV. SEGURANÇA DENEGADA. (MS 0093482016, Rel. Desembargador(a) MARCELINO CHAVES EVERTON, SEGUNDAS
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, julgado em 15/07/2016, DJe 21/07/2016)AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA
ANTECIPADA.CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. CANDIDATA APROVADA NA 1ª ETAPA DO CERTAME E NÃO
CONVOCADA PARA A 2ª FASE. NOTA DE CORTE NÃO ATINGIDA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. AGRAVO PROVIDO. I. Conforme recente
decisão do Excelso STF, a cláusula de barreira é constitucional, desde que previamente estipulada no edital do concurso público. II. O Edital nº 03/2012, que
dispôs sobre o concurso público para os Cursos de Formação de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, prevê, em
suas cláusulas 8.6 e 9.1.2, que somente estão classificados para a 2ª etapa do certame os candidatos ao cargo de Soldado PM Combatente que
cumulativamente restarem aprovados na primeira etapa e obtiverem desempenho suficiente para transpor a barreira da nota de corte. III. Agravo provido. (TJ/MA,
Agravo de Instrumento nº 0038362014, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Antonio Guerreiro Junior, j. 13/05/14, p. 16/05/14)Assim, qualquer intervenção do Poder
Judiciário no presente caso, implicaria ingresso no mérito da decisão administrativa, atribuindo-lhe valores e critérios diversos, em substituição à banca
examinadora legalmente constituída.Face ao exposto, julgo improcedente os pedidos, com base no art. 487, I do CPC.Condeno os autores ao pagamento de
honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por serem os autores
beneficiários da Justiça Gratuita.Sem custas.Intimem-se. São Luís, 05 de agosto de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0045902-95.2015.8.10.0001 (489252015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: GEOVANE CUNHA RODRIGUES
ADVOGADO: EMANUELLE CASTRO BARBOSA CORREA ( OAB 13048-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO e FUNDAÇÃO SOUSANDRADE
ADVOGADO: FERNANDA DE CARVALHO BITTENCOURT ( OAB 8020-MA ) e LAIS TEREZA ATTA ALMEIDA ( OAB 11636-MA ) e SERGIO TAVARES ( OAB
PROCURADORDOESTADO-MA )

Processo n° 45902-95.2015.8.10.0001 (489252015) - Procedimento ComumAutor (s): GEOVANE CUNHA RODRIGUESRéu (s): ESTADO DO MARANHÃO E
FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE (FSADU)SENTENÇATrata-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por GEOVANE
CUNHA RODRIGUES em face do ESTADO DO MARANHÃO E FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE (FSADU), objetivando, em sede de tutela antecipada, que seja
determinada sua continuação no concurso para provimento de cargos na Polícia Militar, determinando-se sua inscrição no curso de formação.Para tanto, alega
que fora considerado inapto no exame médico, o qual apontou sua altura como 1,63m, não preenchendo os critérios lançados no edital, o que considera ilegal,
haja vista, afirmar possuir 1,65m, conforme a ficha clínica.Come a inicial juntou documentos de fls. 30-47.Em decisão interlocutória de fl. 49, o Juízo deferiu
parcialmente o pedido de tutela.As fls. 106-115, o autor requereu reconsideração da decisão.Em decisão interlocutória de fl. 117, o Juízo acolheu o pedido de
reconsideração e deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada.Às fls. 56-61 e 63-74, o Estado do Maranhão e a Fundação Sousândrade apresentaram
contestações, respectivamente.À fl. 96, ofício da Secretária de Estado da Gestão e Previdência (SEGEP) informando que o autor foi devidamente convocado
para prosseguir no certame.Em despacho de fl. 105, o Juízo determinou a intimação da parte autora para apresentação de réplica e também dos réus para
manifestação sobre o julgamento antecipado da lide ou a produção de mais provas.À fl. 106, Certidão atestando que a parte autora não apresentou réplica.À fl.
107, Certidão atestando que as partes não se manifestaram sobre o despacho de fl. 105.Vieram-me os autos conclusos.É o breve relatório.Decido.Inicialmente,
ressalta-se que não foi dada vista dos autos ao Ministério Público, em razão de sua reiterada declinação de atuação em feitos desta natureza.Observo que os
autos do processo encontram-se suficientemente maduros para prolatação da sentença, sendo que em relação à realização de nova perícia, julgo desnecessária,
pois já se encontram nos autos documentos, como a Ficha Clínica de fl. 32, que já possibilitam a apreciação da matéria, de modo que aplico à espécie o disposto
no art. 355, inciso I do CPC para o julgamento antecipado da lide, não havendo mais necessidade de produção probatória.Aplico também ao caso, o art. 472 do
CPC, que faculta ao juiz dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou
documentos elucidativos que considerar suficientes.Examinando os autos, vislumbro a existência de razão no alegado pelo autor e, por conseguinte, inclinando
para a procedência do pedido.Não encontro justificativas para a eliminação do autor no passado, quando este juntou aos autos, documentos que atestam a sua
aptidão para o exercício do cargo a qual fora aprovado, como a Ficha Clínica de fl. 32.Aplico à espécie também os arts. 371 e 479 do CPC, que proporcionam ao
julgador a liberdade na apreciação das provas. Eis os aludidos dispositivos:Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado
pelo perito.Observa-se nos autos à fl. 96, o ofício da Secretária de Estado da Gestão e Previdência (SEGEP), informando que o autor foi devidamente convocado
para prosseguir no certame.Com efeito, constato a possibilidade de aplicação do art. 493 do CPC, que dispõe caber ao juiz, no momento da prolação da decisão,
considerar fatos constitutivos, modificativos, ou extintivos do direito, ocorridos após o momento da propositura da ação.Adverte-se que não se trata de aplicação
da Teoria do Fato Consumado, mas da superveniência de um fato relevante e intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do processo, que no caso em exame,
relaciona-se ao fato do autor, por "ato administrativo", já estar nomeado, empossado e em pleno exercício das atribuições funcionais inerentes ao cargo a qual
fora aprovado.Trata-se claramente de dispositivo voltado à justiça da decisão, criando regra que afasta o juiz de decisão fundada em circunstância fática já
ultrapassada, que não representa a atual situação dos fatos.O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de admitir que o juiz leve em
consideração fatos favoráveis à pretensão do autor, supervenientes à propositura da ação, desde que inalterada a causa de pedir.1Em comentário ao princípio
da razoabilidade, esclarece Celso Antônio Bandeira de Melo (Curso de Direito Administrativo. 14ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 91.):"Enuncia-se com
este princípio que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso
normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que
não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas - e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou
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praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de
acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada"Face ao exposto, julgo procedente o pedido, confirmando a decisão liminar anteriormente
expedida, para assegurar ao autor a sua convocação para a etapa subsequente a de Entrega de Exames Médicos e Odontológicos (quarta etapa), qual seja, a
Investigação Social (quinta etapa) e, caso seja considerado apto nessa etapa, seja convocado para as demais fases do certame, sendo que, em caso de sua
aprovação, a sua matrícula no Curso de Formação.Sem custas ao réu em decorrência da isenção legal (art. 12, I da Lei Estadual n° 9.109/2009).Condeno os
réus em honorários advocatícios solidariamente, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme o disposto no § 8°, do art. 85 do CPC.Decorrido o prazo do
recurso voluntário e não havendo impugnação da sentença pelas partes interessadas, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça para o reexame
necessário, com supedâneo no art. 496, inciso I, do CPC.Intime-se.São Luís (MA), 26 de junho de 2019. MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO
Resp: 189944

PROCESSO Nº 0048886-23.2013.8.10.0001 (535422013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO: GYRLAN ALVES DE ALENCAR ( OAB 11236-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
Trata-se de Execução de Sentença Coletiva ajuizada por Francisco Rodrigues da Costa em face do Estado do Maranhão, objetivando o recebimento da quantia
de R$ 146.056,30 (cento e quarenta e seis mil cinquenta e seis reais e trinta centavos), em razão do título judicial constituído nos autos do Processo nº
14.440/2000.Foi deferida a gratuidade da justiça.O executado não impugnou o feito.Remetido os autos à Contadoria Judicial para verificação da regularidade dos
cálculos apresentados, esta informou necessitar das fichas financeiras para confecção da conta.Intimado, por duas vezes, para apresentação de documento
essencial para o deslinde da causa, o autor manteve-se silente.É o relatório. Decido.Verifica-se que, a parte autora foi intimada, conforme certidão nos autos,
contudo não se manifestou, quando deveria ter apresentado informação imprescindível para o regular andamento do processo, abandonando a causa.Ante o
exposto, tendo em vista o desinteresse da parte autora em providenciar o andamento do feito, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil,
EXTINGO o processo sem análise do mérito.Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal (§ § 3° e 4° do art. 98 do CPC), por esta ser beneficiária da Justiça Gratuita.Após o trânsito em julgado,
observadas as cautelas legais, arquive-se. Intimem-se.São Luís/MA, 16 de agosto de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp:
189944

PROCESSO Nº 0048893-15.2013.8.10.0001 (535492013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: ELGER LOUREIRO FALCAO MENDES
ADVOGADO: GYRLAN ALVES DE ALENCAR ( OAB 11236-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Elger Loureiro Falcão Mendes em face do Estado do Maranhão, objetivando a execução das diferenças
salariais fixadas na Ação Coletiva nº 14440/2000, uma vez que é favorecido pelo título executivo judicial transitado em julgado. Devidamente citado, o executado
apresentou embargos à execução, os quais foram julgados procedentes, conforme cópia de fls. 117/119, reconhecendo a iliquidez do título, pela ausência das
planilhas de cálculos.Desse modo, ante o acolhimento dos embargos e conforme os fundamentos neles expostos, declaro extinto o presente cumprimento de
sentença, nos termos do art. 485, inc. IV do CPC.Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. São Luís, 13 de maio de 2019MARCO ANTONIO NETTO
TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 189944

PROCESSO Nº 0048933-26.2015.8.10.0001 (522402015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANTONIO DE JESUS GODINHO FILHO
ADVOGADO: MICHELE JEANNE BEZERRA PEREIRA ( OAB 9601-MA )
REU: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO e ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: DIEGO ROBERT SANTOS MARANHAO ( OAB 10438-MA ) e ITALO FABIO AZEVEDO ( OAB 4292-MA ) e SERGIO TAVARES ( OAB
PROCURADORDOESTADO-MA )

Processo n° 48933-26.2015.8.10.0001 (522402015) - Procedimento ComumAutor (s): ANTONIO DE JESUS GODINHO FILHORéu (s): ESTADO DO
MARANHÃO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN-MA)SENTENÇATrata-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela
antecipada, ajuizada por ANTONIO DE JESUS GODINHO FILHO em face do ESTADO DO MARANHÃO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
(DETRAN-MA), objetivando que os réus retirem as infrações de trânsito e multas contestadas pelo autor, referentes ao veículo de placa NHK 0369, bem como as
anotações em seu prontuário ou carteira de motorista.Informa que há registro de cometimento de duas infrações de trânsito junto ao DETRAN/MA e que
desconhece inteiramente tais infrações, haja vista que neste dia, não transitou no local indicado, pois estava fora do Estado do Maranhão, conforme demonstrado
pelas cópias do Check-in de sua viajem para o Estado de São Paulo nas datas de 02/12/14, com retorno previsto para dia 31/05/2015.Assevera que não foi
notificado sobre as supostas infrações cometidas, bem como a inexistência de provas que demonstrem o cometimento da infração, o que infringe o devido
processo legal, e ainda inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.Diz ainda que tentou resolver o problema na instância administrativa em
15/07/2015, todavia não obteve êxito.Com a inicial juntou documentos de fls. 11-30.Em decisão interlocutória de fls. 32, o Juízo deferiu o pedido de tutela
antecipada e determinou a retirada da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT) do polo passivoÀs fls. 50-73, o DETRAN apresentou
contestação.Em petição atravessada de fl. 75, o DETRAN informa que cumpriu a decisão liminar suspendendo os efeitos do auto de infração n° IEB0030697 e
que em relação ao auto de infração n° IEB0030699, também de competência municipal, já foi cancelado anteriormente pelo próprio órgão autuador.Às fls. 79-81,
o Estado do Maranhão apresentou contestação.Em despacho de fl. 83, o Juízo determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o julgamento
antecipado da lide ou demais produção probatória.Às fls. 87/9, o autor apresentou réplica.Certidão à fl. 90, atestando que as partes não se manifestaram sobre o
despacho de fl. 267.Vieram-me os autos conclusos.É o breve relatório.Decido.Inicialmente, ressalta-se que não foi dada vista dos autos ao Ministério Público, em
razão de sua reiterada declinação de atuação em feitos dessa natureza.Antes de adentrar no mérito da matéria, acolho a preliminar de ilegitimidade ad causam
suscitada pelo Estado do Maranhão e o excluo do polo passivo, pois as questões de multas e demais sanções são de competência do DETRAN, que por possuir
personalidade jurídica própria, deve ser demandado sobre assuntos de sua alçada.Passada essa etapa, observo que os autos do processo encontram-se
suficientemente maduros para prolatação da sentença, de modo que aplico à espécie o disposto no art. 355, inciso I do CPC.Examinando os autos, vislumbro a
existência de razão no alegado pelo autor e, por conseguinte, inclinando para a procedência do pedido.Os documentos apresentados nos autos guardam relação
com as alegações do demandante, já que as supostas infrações foram cometidas no dia 21 de dezembro de 2014 às 03:30h e às 03:49h do mesmo dia e local,
data em que o autor comprova que estava fora do Estado do Maranhão.Ademais, verifica-se que o autor não foi devidamente notificado das infrações, não lhe
sendo dada a oportunidade de apresentação de defesa prévia, descambando para a afronta ao art. 5°, inciso LV da Constituição Federal, que assegura o direito
ao contraditório e a ampla defesa não só nos processos judiciais, mas também nos processos administrativos.O art. 281, parágrafo único, inciso II, do Código de
Trânsito Brasileiro dispõe:Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a
consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:[. . .]II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.Depreende-se do dispositivo legal, que se a notificação não for expedida no prazo
legal, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente.Neste esteio, cito o entendimento jurisprudencial sumulado do Superior Tribunal de
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Justiça:Súmula 312 - No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena
decorrente da infração.Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.A
essência argumentativa do Superior Tribunal de Justiça que deu origem às citadas súmulas, reside no entendimento da necessidade da existência das
notificações das autuações, por exigência do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/1997). A primeira, de caráter prévio, referente ao cometimento da
infração e a segunda, inerente à penalidade aplicada, desde que superada a fase da defesa quanto ao cometimento, em si, do ilícito administrativo. Ocorre uma
espécie de similitude com o processo judicial, por isso que ao imputado, concede-se a garantia de defesa antes da imposição da sanção, sem prejuízo da
possibilidade de revisão desta, não podendo a Administração promover a notificação da infração concomitantemente à notificação da imposição da multa.Diante
do exposto, julgo procedente o pedido, confirmando a decisão liminar anteriormente prolatada, determinando a anulação das multas e autos de infração
referentes ao veículo placa NHK 0369 que foram objeto deste processo judicial, assim como a retirada de eventuais anotações no prontuário e carteira de
motorista do autor, sob pena de multa e demais sanções a serem determinadas.Sem custas em decorrência da isenção legal (art. 12, I da Lei Estadual n°
9.109/2009).Condeno o réu em honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme o disposto no § 8°, do art. 85 do
CPC.Decorrido o prazo do recurso voluntário e não havendo impugnação da sentença pelas partes interessadas, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça
para o reexame necessário, com supedâneo no art. 496, inciso I, do CPC.Intime-se.São Luís (MA), 28 de maio de 2018.MARCO ANTONIO NETTO
TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp: 140467

PROCESSO Nº 0050739-96.2015.8.10.0001 (542862015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MUNICÍPIO DE BELÁGUA
ADVOGADO: JOAO ULISSES DE BRITTO AZÊDO ( OAB 7631A-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
PROCESSO Nº 50739-96.2015.8.10.0001 - Ação de Procedimento ComumAUTOR: MUNICÍPIO DE BELÁGUARÉU: ESTADO DO
MARANHÃOSENTENÇATrata-se de Ação Ordinária ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÁGUA em face do ESTADO DO MARANHÃO, pelos motivos a seguir
expostos: Alega o autor, em síntese, que faz jus ao direito previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, consubstanciado no percentual de 25% (vinte e cinco
por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação (ICMS) no Estado do Maranhão.Aduz que não obstante a norma consignada no texto constitucional, o requerido tem se
aproveitado da posse material e provisória exercida sobre os valores para definir os montantes que serão ou não partilhados, reduzindo na mesma medida, a
parcela a que tem direito, excluído do referido percentual, os valores relativos a incentivos e benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelo Estado, sendo o
caso, mutatis mutandis, equivalente ao equacionado pelo STF no RE nº 572.762/SC.Diz, também, que a Lei Complementar nº 63/90, embora sirva para
disciplinar especificamente o cálculo do índice de repasse aos Municípios, possui determinação expressa para que sejam considerados os créditos tributários
exonerados. Pugna, ao final, pela procedência da presente ação, para que seja reconhecido/declarado o direito do autor de ter considerado na determinação da
respectiva quota-parte do ICMS, para todos os fins e efeitos, notadamente para a definição do montante a lhe ser repassado na forma do art. 158, IV, da
CF/1988, o valor dos diversos incentivos e benefícios fiscais e tributários concedidos pelo requerido a título daquele imposto (ICMS), sob qualquer modalidade ou
denominação, impondo, por conseguinte, ao requerido, a obrigação de incluir/não-excluir o valor desses incentivos/benefícios no (do) cálculo da quota-parte do
ICMS cabível ao requerente. Também pleiteia o autor a condenação do requerido a efetuar o recálculo/reajuste das quotas-parte do ICMS que lhe forem cabíveis
desde os 05 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da presente demanda até a efetiva implementação da obrigação, bem como, por conseguinte, a
complementar os valores que não lhe foram entregues àquele título, repassando-lhe, assim, as diferenças que o deixaram de sê-lo oportunamente em razão da
indevida desconsideração daquelas parcelas, proporcionalmente, tudo acrescido de juros e correção monetária.Sucessivamente, pleiteia pelo reconhecimento do
seu direito para ser computado, no cálculo da sua quota-parte do ICMS, os valores cujo recolhimento fora dispensado por força de incentivos fiscais concedidos
com fundamento nas Leis Estaduais n. 6.429/1995 (Sincoex), 8.212/2005 (soja), 9.027/2009 (Refinaria), 9.121/2010 (Promaranhão) e no art. 1º, V, VII, XII e XVI,
todos do Anexo 1.5 do Decreto n. 19.714/2003 (RICMS/MA) e dos diplomas regulamentares que eventualmente foram editados em sua substituição no curso da
lide, com as consequências decorrentes, seja em relação aos exercícios futuros, ou mesmo em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da
ação.Acompanham a inicial os documentos de fls. 52/185. Regularmente citado, o réu apresentou sua contestação às fls. 205/248, alegando, em síntese, que
inexiste norma que obrigue os Estados a incluir os importes de benefícios e incentivos fiscais de ICMS diretamente no cômputo dos 25% da arrecadação a serem
repassados aos Municípios. Ressalta que, por previsão do legislador constituinte, somente o produto da arrecadação pode ser utilizado como base de cálculo
para a porcentagem de repasse aos entes municipais, sendo que os importes referentes aos benefícios e incentivos fiscais, por previsão legal, devem ser
incluídos somente no cálculo do valor adicionado de cada ente municipal.Alega, outrossim, o réu, que o cálculo do índice de repasse aos municípios
maranhenses é auditada pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e que não houve impugnação do autor. Sustenta, ainda, a impossibilidade de
utilização do acórdão do STF no RE 572.762/SC, pugnando pela improcedência da ação.Réplica às fls. 251/269, tendo o autor refutado as argumentações do réu
e reiterado os pedidos constantes da inicial.O Ministério Público opinou pela improcedência dos pedidos, conforme parecer de fls. 278/286. Nesta oportunidade,
vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre observar que nosso ordenamento permite que o juiz conheça
diretamente do pedido, proferindo sentença, nos casos em que a controvérsia gravite em torno de questão eminentemente de direito ou sendo de direito e de
fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Desse modo, considerando que a questão versa sobre matéria unicamente de direito, cabível é o
julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), o que ora faço, em atenção aos princípios da economia e da razoável duração do processo. Compulsando os
autos, vê-se que a presente demanda trata de questão referente à repartição constitucional de receitas tributárias, mas especificamente a repartição da quota-
parte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com base no art. 158, IV, da Constituição Federal, haja vista a concessão de incentivos e
isenções fiscais praticadas pelo Estado do Maranhão.Neste aspecto, cumpre transcrever as normas atinentes à repartição constitucional das receitas oriundas da
arrecadação tributária entre os entes federativos, estipulando critérios de repartição e cálculo específicos, peculiares ao caso de cada tributo, constante da seção
VI, capítulo I do Título VI - "Da tributação e do orçamento", da Constituição Federal, em especial à quota correspondente aos Municípios, quanto à arrecadação
do ICMS, constante do art. 158, IV:Art. 158. Pertencem aos Municípios:(...)IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação.Parágrafo único.
As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:I - três quartos, no mínimo, na
proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e na prestação de serviços, realizadas em seus territórios; II - até um quarto,
de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal. Desse modo, verifica-se que o constituinte dividiu a quota-parte do ICMS
destinado aos Municípios em duas verbas distintas, ou seja, valor adicionado correspondente a no mínimo ¾ (três quartos) de 25% (vinte e cinco por cento), e, o
remanescente, correspondente a até ¼ (um quarto) de 25% (vinte e cinco por cento). Para efeito do cálculo da quota-parte dos Municípios, o valor adicionado é
obtido pela soma dos valores das mercadorias saídas, e das prestações de serviço no território de cada um, subtraída da soma das mercadorias entradas,
ressalvadas as determinações do inciso II, parágrafo 1º do artigo 3º da lei Complementar nº 63/90, in verbis:Art. 3º. "25% (vinte e cinco por cento) do produto da
arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação serão creditados, pelos Estados, aos respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios:(...)§ 1o O valor adicionado corresponderá, para cada
Município: I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em
cada ano civil;II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal e, em outras situações, em que
se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta.Assim, observa-se
que a fórmula de cálculo do valor adicionado engloba todos os fatos geradores havidos no período, relativos a mercadorias e serviços, quer tenha havido ou não
o recolhimento do respectivo tributo, em virtude do que estabelece o parágrafo 2º do artigo 3º a seguir transcrito:§ 2º Para efeito de cálculo do valor adicionado
serão computadas:I - as operações e prestações que constituam fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou quando o
crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais;II - as operações imunes do imposto,
conforme as alíneas a e b do inciso X do § 2º do art. 155 e a alínea d do inciso VI do art. 150, da Constituição Federal.Destarte, conforme se pode inferir da
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leitura dos dispositivos supramencionados, não há previsão constitucional de inclusão direta dos importes referentes aos benefícios e incentivos fiscais no
cômputo do cálculo do repasse de 25% devidos aos Municípios, havendo previsão tão somente para a inclusão no cálculo do valor adicionado de cada ente
municipal, sendo o valor remanescente calculado na forma que dispuser lei estadual, conforme disposto no art. 158, parágrafo único da Constituição
Federal.Além disso, não obstante as argumentações do autor em contrário, a própria Constituição Federal utiliza o termo "produto da arrecadação" ao tratar da
repartição das receitas tributárias, ou que leva à interpretação de que a base de cálculo para o cômputo do ICMS deve corresponder ao resultado financeiro do
ente tributante, sob pena de estar repartindo receita inexistente, já que as isenções, os créditos presumidos e as reduções de base de cálculo não representam
receita a ser efetivada, não integrando o conceito do produto da arrecadação a compor, de forma bruta, o cálculo do repasse devido aos Municípios. Sobreleve-
se que a questão foi pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário nº 705423, em caráter de Repercussão Geral (Tema
653), cuja ementa a seguir transcrevemos: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO.
FEDERALISMO FISCAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. REPARTIÇÃO DE
RECEITAS TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA PELA FONTE OU PRODUTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRODUTO DA
ARRECADAÇÃO. CÁLCULO. DEDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS. IMPOSTO DE RENDA - IR. IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios
direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o livre exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e
renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração. Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser
acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12203221. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1
de 124 Ementa e Acórdão RE 705423 / SE 2. A expressão "produto da arrecadação" prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite
interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a
tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública. 3. A demanda distingue-se do Tema 42 da sistemática da
repercussão geral, cujo recurso-paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe
05.09.2008. Isto porque no julgamento pretérito centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne
do debate neste Tema reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo.
Precedentes. Doutrina. 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 653 da sistemática da repercussão geral: "É constitucional a concessão regular de incentivos,
benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação
de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades." 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento". (STF, Recurso Extraordinário 705.423,
Rel. Min. Edson Fachin, julg. 23/11/2016).Importa frisar, outrossim, que a hipótese tratada nos presentes autos, ao menos no que tange ao pedido principal
formulado, não guarda similitude fática e jurídica com a questão enfrentada nos autos do Recurso Extraordinário 572.762/SC, já que neste se discutia a
possibilidade do Estado de Santa Catarina postergar o repasse da parcela do ICMS aos Municípios, referentes a valores já arrecadados, conforme demonstram
os seguintes trechos do voto do Relator Min. Ricardo Levandowski, e oportunamente citados pelo Parquet:"A questão debatida neste recurso extraordinário
consiste em saber se é lícito ao Estado postergar o repasse de parcela do ICMS devida aos Municípios, nos termos do art. 158, IV da Carta Magna, a pretexto de
que o seu recolhimento foi adiado em virtude de concessão de incentivos fiscais e particulares.(...)Percebe-se, pois, da conclusão do Tribunal a quo que o tributo
em tela já havia sido efetivamente arrecadado, sendo forçoso reconhecer que o Estado, ao reter a parcela pertencente aos Municípios, interferiu indevidamente
no sistema constitucional de repartição de rendas".No caso mencionado, o STF decidiu pela impossibilidade do Estado de atrasar os repasses aos Municípios
por ter diferido a receita, ou seja, por ter postergado sua efetivação. Ou seja, no precedente mencionado se verifica a existência de uma receita, ainda que não
tenha ingressado efetivamente no erário estadual, em razão do seu diferimento pelos benefícios fiscais concedidos pelo Estado. Logo, o caso difere da hipótese
dos autos, uma vez que o autor pretende, no pedido principal, que os valores dos diversos benefícios e incentivos fiscais e tributários concedidos pelo réu, sob
qualquer modalidade ou denominação, integrem o montante a ser repassado ao Município na forma do art. 158, IV da CF/88, os quais não representam receita a
ser efetivada, guardando semelhança com as ações ajuizadas por alguns Municípios em face da União, onde pretendiam utilizar o precedente supramencionado
para incluir os valores de isenções, benefícios e incentivos fiscais de IR e IPI no percentual de repasse previsto constitucionalmente, cuja discussão ainda não se
encontra pacificada no âmbito do STF, conforme mencionado anteriormente.Vale ressaltar, neste aspecto, que o Ministro Gilmar Mendes chegou a afastar, em
caso similar ao discutido nos autos, a aplicação do entendimento sufragado no RE 572.762/SC em razão de sua especificidade, na decisão tomada na
Suspensão de Tutela Antecipada nº 350-AL, do qual transcrevemos alguns trechos relevantes:"Nos autos de origem, discute-se a base de cálculo para fins de
repasse, ao Fundo de Participação dos Municípios, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados (art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d", da CF/88). Não há dúvida, portanto, de que a matéria reveste-se de índole constitucional.(...)Ressalto que o
Plenário desta Corte, no julgamento do referido RE nº 572.762, à unanimidade, entendeu que "o repasse da cota constitucionalmente devida aos Municípios não
pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual" (grifo nosso). O Ministro Ricardo Lewandowski, ao relatar o caso,
destacou que a condição estabelecida no programa de Desenvolvimento da Empresa estadual controvertida era a postergação do recolhimento de ICMS, "cuja
concessão leva ao adiamento do repasse, aos Municípios, da parcela deste imposto que lhes pertence".Assim, ficou esclarecido que a questão era específica,
dado que o "o tributo em tela já havia sido efetivamente arrecadado, sendo forçoso reconhecer que o Estado, ao reter a parcela pertencente aos Municípios,
interferiu indevidamente no sistema constitucional de repartição de rendas".No presente pedido de suspensão, entretanto, discute-se questão distinta relacionada
ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados e não se demonstra, de plano, a concessão de benefícios, de incentivos ou de deduções que
impliquem arrecadação postergada de tributo. Assim, o entendimento firmado no RE nº 572.762, em princípio, não coincide em termos fáticos e jurídicos com o
presente caso (...)" (destacamos).Assim, não há como acolher a pretensão do autor no que tange ao pedido principal formulado, já que este não trata de inclusão
no cálculo da arrecadação de benefícios, incentivos ou deduções que impliquem arrecadação postergada de tributo, conforme a hipótese do precedente
mencionado, e sim, de mudança nos próprios critérios de repartição das receitas tributárias atualmente vigentes, o que não merece prosperar, sobretudo quando
não demonstrado qualquer violação às normas constitucionais que regem a matéria, já que a concessão de benefícios e incentivos fiscais encontra respaldo no
art. 150, § 6º da Constituição Federal.Situação diferente ocorre em relação aos pedidos sucessivos, no qual se discute a inclusão no cálculo do ICMS, dos
valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelas Leis Estaduais nº 6.429/1995 (SINCOEX - Sistema de Apoio à Indústria e ao Comércio Exterior do Estado
do Maranhão), 8.212/2005 (créditos presumidos concedidos às esmagadoras de soja que se instalarem no Estado), 9.027/2009 (benefícios concedidos à
Refinaria de Petróleo da Petrobrás), 9.121/2010 (PROMARANHÃO - Programa de Incentivo às Atividades Industriais e Tecnológicas no Estado do Maranhão) e
Decreto n. 19.714/2003 (créditos presumidos concedidos a indústria cerâmica, avicultores e granjeiros, comerciantes atacadistas e transporte rodoviário de
passageiros, haja vista a inexistência do prévio convênio/CONFAZ.Sem adentrar nas especificidades de cada benefício mencionado, é certo que a concessão de
isenções ou incentivos fiscais necessitaria estar devidamente autorizada por convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias -
CONFAZ, conforme art. 2º e ss. da Lei Complementar Federal nº 24/75, e art. 150, § 6º e 155, § 2º, XII "g" da CF/88, estes últimos a seguir transcritos:"art. 150.
(...)§ 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g".Art. 155. (...)§ 2º. O imposto previsto no inciso II (ICMS) atenderá ao
seguinte: (...)XII - cabe à lei complementar: (...)g) regular a forma como, mediante deliberações dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e
benefícios fiscais serão concedidos e revogados".Sobre o tema, colacionamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, "ICMS - "GUERRA FISCAL" -
CONCESSÃO UNILATERAL DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE
CONVÊNIO COMO PRESSUPOSTO LEGITIMADOR DA OUTORGA, PELO ESTADO-MEMBRO OU PELO DISTRITO FEDERAL, DE TAIS EXONERAÇÕES
TRIBUTÁRIAS - PERFIL NACIONAL QUE QUALIFICA A ESTRUTURA JURÍDICO-NORMATIVA DO ICMS - A EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO
INTERGOVERNAMENTAL COMO LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE EXONERAÇÃO FISCAL DO ESTADO-MEMBRO/DISTRITO FEDERAL EM
TEMA DE ICMS - RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/75 PELA VIGENTE ORDEM CONSTITUCIONAL - O SIGNIFICADO DA
IMPRESCINDIBILIDADE DO CONVÊNIO INTERESTADUAL NA OUTORGA DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS REFERENTES AO ICMS -
DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INSTITUIÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DE REGIME DIFERENCIADO DE
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TRIBUTAÇÃO EM MATÉRIA DE ICMS QUE CULMINA POR INSTAURAR SITUAÇÃO DE APARENTE "COMPETIÇÃO FISCAL INCONSTITUCIONAL" LESIVA
AO ESTADO DO AMAZONAS E A SEU POLO INDUSTRIAL - MEDIDAS QUE SE REFEREM À PRODUÇÃO DE "TABLETS" - POSSÍVEL TRANSGRESSÃO,
PELOS DIPLOMAS NORMATIVOS PAULISTAS, AO ART. 152 DA CONSTITUIÇÃO, QUE CONSAGRA O "PRINCÍPIO DA NÃO-DIFERENCIAÇÃO
TRIBUTÁRIA" - PRECEDENTE DO STF - MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ICMS - "GUERRA
FISCAL" - CONCESSÃO UNILATERAL DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS DE ORDEM TRIBUTÁRIA - INADMISSIBILIDADE - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA
CLÁUSULA DE RESERVA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO - A existência de convênios interestaduais celebrados em atenção e em respeito à cláusula da
reserva constitucional de convênio, fundada no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República, traduz pressuposto essencial legitimador da
válida concessão, por Estado-membro ou pelo Distrito Federal, de benefícios, incentivos ou exonerações fiscais em tema de ICMS. - Revela-se inconstitucional a
concessão unilateral, por parte de Estado-membro ou do Distrito Federal, sem anterior convênio interestadual que a autorize, de quaisquer benefícios tributários
referentes ao ICMS, tais como, exemplificativamente, (a) a outorga de isenções, (b) a redução de base de cálculo e/ou de alíquota, (c) a concessão de créditos
presumidos, (d) a dispensa de obrigações acessórias, (e) o diferimento do prazo para pagamento e (f) o cancelamento de notificações fiscais. Precedentes.
INCONSTITUCIONALIDADES NÃO SE COMPENSAM - A outorga unilateral, por determinado Estado-membro, de benefícios de ordem tributária em tema de
ICMS não se qualifica, porque inconstitucional, como resposta legítima e juridicamente idônea à legislação de outro Estado-membro que também se revele
impregnada do mesmo vício de inconstitucionalidade e que, por resultar de igual transgressão à cláusula constitucional da reserva de convênio, venha a provocar
desequilíbrios concorrenciais entre referidas unidades federadas, assim causando gravame aos interesses do Estado-membro alegadamente prejudicado. É que
situações de inconstitucionalidade, porque reveladoras de gravíssima transgressão à autoridade hierárquico-normativa da Constituição da República, não se
compensam entre si. Precedente.(ADI 4635 MC-AgR-Ref, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL. ICMS. LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO INTERESTADUAL (CF, ART. 155, § 2º, XII, ´g´). DESCUMPRIMENTO. RISCO
DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONCESSÃO DE ISENÇÃO À OPERAÇÃO DE
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, II).
DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RAZÃO DE FUNÇÃO SEM QUALQUER BASE RAZOÁVEL A JUSTIFICAR O DISCRIMEN. INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos
Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, ´g´, da Constituição e como disciplinado
pela Lei Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem constitucional. 2. In casu, padece de inconstitucionalidade formal a Lei Complementar nº 358/09
do Estado do Mato Grosso, porquanto concessiva de isenção fiscal, no que concerne ao ICMS, para as operações de aquisição de automóveis por oficiais de
justiça estaduais sem o necessário amparo em convênio interestadual, caracterizando hipótese típica de guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal
de 1988. 3. A isonomia tributária (CF, art. 150, II) torna inválidas as distinções entre contribuintes "em razão de ocupação profissional ou função por eles
exercida", máxime nas hipóteses nas quais, sem qualquer base axiológica no postulado da razoabilidade, engendra-se tratamento discriminatório em benefício
da categoria dos oficiais de justiça estaduais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4276, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 20/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014)No caso em tela, o réu não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que os incentivos e favores fiscais mencionados pela Municipalidade autora tenham resultado de consenso entre os Estados em convênio aprovado
previamente pelo CONFAZ, na forma da Lei Complementar nº 24/75 e em respeito ao texto constitucional (art. 155, §2º, XII, "g"), os quais somente vieram ser
convalidados pelo Convênio ICMS 190/17, tendo por base o exposto na Lei Complementar 160/2017, razão pela qual não há como vislumbrar legitimidade na
interferência da Fazenda Pública Estadual relativamente à parcela constitucional reservada aos Municípios antes da edição das normas mencionadas. Assim,
entendo que merece acolhida em parte o pedido sucessivo formulado, a fim de que sejam considerados no cálculo da quota-parte do ICMS devido aos
Municípios, os valores cujo recolhimento foi dispensado por força dos incentivos fiscais constantes das normas estaduais, sem a prévia aprovação em convênio
no CONFAZ, a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal quanto aos valores devidos anteriormente ao ajuizamento da
presente ação.CONCLUSÃODiante do exposto, e por tudo mais o que consta nos autos, julgo procedente em parte o pedido, a fim de reconhecer o direito do
autor a ter considerado no cálculo de sua quota-parte, os valores de ICMS dispensados por força dos incentivos fiscais concedidos pelas Leis Estaduais nº
6.429/1995, 8.212/2005, 9.027/2009, 9.121/2010 e Decreto n. 19.714/2003, bem como de qualquer outro subsídio, isenções, reduções de base de cálculo,
concessões de crédito presumido, anistia ou remissão concedidos sem respaldo em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária,
ou até a data da sua convalidação, nos termos da LC 160/2017, e, por conseguinte, condenar o requerido ao pagamento das diferenças da quota-parte devidas
ao autor, a serem apurados em liquidação de sentença, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, acrescidos de correção monetária
pelo IPCA-E incidente desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação, na do art. 1º-F, da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11960/2009.Em face da sucumbência recíproca, deverão as partes ratear os honorários advocatícios, cujo valor deverá
ser fixado após a liquidação do julgado. Sem custas.Superada a fase de recursos voluntários, subam os autos ao Tribunal de Justiça do Estado para o reexame
necessário.Intimem-se. São Luís, 30 de julho de 2019MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

Décima Vara da Fazenda Pública - Execuções Fiscais

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Processo Número: 2053-78.2012.8.10.0001 (2090/2012)
Classe: EXECUÇÃO FISCAL
Órgão julgador: 10ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Última distribuição: 09/01/2012
Assuntos: ISS - Imposto Sobre ServiçosExceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal
EXEQUENTE/EXCEPTO: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSPROCURADOR(ES): Rubens Ribeiro de SousaEXECUTADA/EXCIPIENTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/AADVOGADO(S): MG87017; RJ126363; DF20107; SP250627 - André Mendes Moreira e
OutrosDECISÃO JUDICIAL: Rejeita Embargos Declaratórios1. Proferida Decisão Judicial declinatória de competência (fls.
293/294), com o seguinte dispositivo:Declino, com fundamento nos artigos 54, 55, 58 e 59 do CPC, ao Juízo de Direito da 8ª Vara
da Fazenda Pública de São Luís a competência para o processamento e julgamento da vertente execução fiscal, considerando
tratar-se do Juízo Prevento pela distribuição anterior das Execuções Fiscais nºs 00288457920068100001 (Nº antigo: 28845/2006)
e 88963520078100001 (Nº antigo: 8896/2007).2. TELEMAR NORTE LESTE S.A apresentou Embargos de Declaração (fls.
296/298), requerendo:Pelo exposto, REQUER a Embargante o conhecimento e acolhimento desses embargos para que i) seja
eliminada a contradição entre as premissas e a conclusão a que chegou a decisão recorrida, para que seja reconhecida a indução
de litispendência no presente caso, e, por conseguinte, ii) sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes, para que seja extinta, sem
resolução de mérito, a presente execução.3. MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, por sua vez, manifestou-se pela rejeição dos embargos de
declaração (fl. 316).4. Não reconheço contradição na Decisão Judicial declinatória de competência (fls. 293/294). Conforme já
exposto, o instituto aplicável ao caso dos autos ("execuções fundadas no mesmo título executivo") é a conexão, de acordo com
artigo 55, § 2º, II, do CPC. Eventual reconhecimento de litispendência ou continência pode ocorrer no Juízo prevento para
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conhecimento das execuções, inclusive por haver mais elementos para apreciação do pedido.5. Não reconheço, também, qualquer
omissão na Decisão Judicial declinatória de competência (fls. 293/294). Não há sentença judicial proferidas nos autos das
Execuções Fiscais 28845-79.20068.10.0001 e 8896-35.2007.8.10.0001, não configurando impedimento à reunião dos feitos
executivos.6. REJEITO, portanto, os embargos de declaração opostos por TELEMAR NORTE LESTE S.A, considerando a
inexistência de omissões, obscuridades e contradições na Decisão Judicial declinatória de competência (fls. 293/294).7. Publique-
se. Intimem-se. Decorrido o prazo de eventual recurso, remetam-se os autos ao Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública de
São Luís.São Luís, 29 de agosto de 2019.Manoel Matos de Araújo Chaves. Juiz de Direito.

EXECUÇÃO FISCAL: 8830-94.2003.8.10.0001 (8830/2003)
EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(ES): Rosana Silva Pimenta e Outros
EXECUTADO: P. M. SÁ M. DA SILVA
CORRESPONSÁVEL: Pedro Manoel de Sá Menezes da Silva
DESPACHO JUDICIAL1. O Executado (empresário individual) foi pessoalmente citado, em 04/10/2003, por Oficial de Justiça, no
endereço indicado na inicial (certidão de fl. 15).2. Proferida, em 06/02/2017, sentença de extinção da Execução Fiscal pelo
reconhecimento da prescrição quinquenal intercorrente (fls. 63/65), a Fazenda Pública interpôs, em 18/04/2017, Recurso de
Apelação (fls. 69/74).3. Determinada a intimação do Executado, no endereço indicado na inicial, para apresentar contrarrazões, o
Oficial de Justiça certificou que o "atual inquilino da quitinete desconhece esta pessoa".4. Determino a remessa dos presentes
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão (CPC, 1.010, parágrafo 3º), sem contrarrazões, vez que frustrada a tentativa de
intimação pessoal do Executado no endereço informado nos autos e considerando a inexistência de comunicação de mudança de
endereço (CPC, artigo 77, V, combinado com o artigo 274, parágrafo único).5. Publique-se. Cumpra-se.São Luís, 30 de agosto de
2019.Manoel Matos de Araújo Chaves. Juiz de Direito.

PROCESSO Nº 0001701-72.2002.8.10.0001 (17012002)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR (A: ANA SILVIA FIQUENE LUSTOSA DE OLIVEIRA
EXECUTADO: COOPERATIVA CONS EMP SIST NORTE G CVRD ENT VIN LTDA
ADVOGADO (s): MA 2438 - CARLOS LEVY FERREIRA GOMES (representante legal dos correponsáveis)
ATO ORDINATÓRIO: De ordem do M. M. Juiz de Direito deste Juízo, promovo a intimação do Executado, para, querendo, no
prazo legal, apresentar contrarrazões à apelação apresentada pelo Exequente. São Luís/MA, 02 de setembro de 2019. Edilson
Ferreira Mendes. Secretário Judicial.

Nona Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais

PROCESSO Nº 0014502-54.2001.8.10.0001 (145022001)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGANTE: AGROINDUSTRIA ALTO DA ILHA
ADVOGADOS: JEZANIAS DO REGO MONTEIRO ( OAB 4161-MA ) e PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO ( OAB 417-MA ) e
THIAGO BRHANNER GARCES COSTA ( OAB 8546-MA )
EMBARGADO: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE SILVA FONTENELLE DE BRITTO
ATO ORDINATÓRIO DE FL. 480
Fundamentação legal § 4º do Art. 203 do CPC c/c o Provimento nº 22/2018 - COGER/MaranhãoProcesso nº
14502-54.2001.8.10.0001Tendo em vista os embargos de declaração opostos pelo Município de São Luís, faço estes autos com
VISTA À PARTE EMBARGANTE para, caso queira, apresentar CONTRARRAZÕES, no prazo de 5 (cinco) dias.São Luís/MA, 02
de setembro de 2019. Martha Maria Tereza Pereira Almeida Secretária da 9ª Vara da Fazenda Pública

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PROCESSO N.º 0807333-84.2018.8.10.0001
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)
EXECUTADO: S ABREU VIEIRA - ME
O DOUTOR RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRA JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, DO TERMO
JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, FAZ SABER A TODOS QUE O
PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM, EXTRAÍDO DOS AUTOS ACIMA IDENTIFICADO:
FINALIDADE
Dar conhecimento a EXECUTADO: S ABREU VIEIRA - ME, CNPJ N° 22.525.161/0001-31, e sua CORRESPONSÁVEL
STEFFANE ABREU VIEIRA, CPF n° 604.213.033-10, situado(a)(s) em local incerto e não sabido, de que neste juízo tramita a
EXECUÇÃO FISCAL n.º 0807333-84.2018.8.10.0001, bem como do despacho de mero expediente exarado conforme ID 20382674
dos autos em epígrafe, ficando a parte interessada citada por Edital com prazo de 30 (trinta) dias, com observância dos preceitos
insculpidos nos arts. 257 e 258, do Código de Processo Civil. Findo o Prazo para aperfeiçoar-se a Citação, a executada terá prazo
de 5 (cinco) dias para pagar a dívida de R$ R$ 20.677,26 (vinte mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos),
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referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº: 708192/2017, emitida(s) em 21/12/2017, acrescida(s) de juros, multa e demais
encargos sob pena de não o fazendo serem-lhe(s) penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a
execução. Cientificando-o, no caso de penhora, de que tem o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, opor embargos na forma da
Lei nº 6.830/80.
ADVERTÊNCIA: Citada a parte executada através de edital será nomeado curador especial em caso de revelia.
DESPACHO ID 20382674:"Vistos etc. Expeça-se o edital de citação da parte executada e do corresponsável, conforme requerido
pelo exequente. Após o decurso do prazo sem que tenha havido qualquer manifestação, intime-se a Fazenda Pública para
requerer o que entender conveniente, no prazo de dez dias. São Luís/MA, 6 de junho de 2019. RAIMUNDO NONATO NERIS
FERREIRA, Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública."
Publique-se Edital no Órgão Oficial a fim de que a interessada possa intervir no processo. Para conhecimento de todos, fica
afixada cópia no átrio deste Fórum lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de São
Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos Terça-feira, 20 de Agosto de 2019. Eu, MAYRA GUEDES DE SOUSA PAIVA, Técnico
Judiciário, digitei e conferi.
Raimundo Nonato Neris Ferreira
Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO Nº 0000045-12.2004.8.10.0001 (452004)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: CULTURAL LIVRARIA E PAPELARIA
SENTENÇA FLS. 24/25
PROC. N° 45-12.2004.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: CULTURAL
LIVRARIA E PAPELARIASENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra
CULTURAL LIVRARIA E PAPELARIA, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 04.Deferida a citação da parte em
10/10/2006, desde então não foi possível localizar qualquer bem para a realização da penhora visando a garantia da dívida (fls.
13-14).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado desde longa data tendo sido
suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde março de 2014, configurada na cientificação do
exequente acerca da busca infrutífera de bens no sistema Bacenjud e não indicação de outros bens à penhora. Nesse período
nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente visando a solução da demanda.Ora, nada obstante a natureza
e importância da dívida, decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o
processo não pode eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus
contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento
regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento
provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo,
na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o
entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N.
6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas
fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40
da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do
prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão
do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do
art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de
suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
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vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na
data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos
prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do
CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o
trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO
NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0000958-52.2008.8.10.0001 (9582008)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: ORLANDO GONÇALVES GAZOLIA
SENTENÇA FLS. 43/44
PROC. N°. 958-52.2008.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: ORLANDO
GONÇALVES GAZOLASENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra
ORLANDO GONÇALVES GAZOLA, com base nas CDAs nº. 8910/07, 8911/07, 8912/07 e 8913/07 acostadas aos autos (fls.
05-08).Deferida a citação da parte em 01/04/2008 (fl. 10), desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou
localizar qualquer bem para a realização da penhora visando a garantia da dívida (fls. 13, 21 e 24).Nesta data, segundo verifico
pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente,
na forma do artigo 40 da LEF desde 08/06/2009 (fls. 13/14), configurada na cientificação do exequente acerca da primeira tentativa
frustrada de localização do devedor. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente visando a
solução da demanda.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não recolhimento do tributo
validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem solução especialmente diante
da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua conta,
providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido
ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o
artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº.
1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública
são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o
fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências,
sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito
menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da
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inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o
prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de
1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente,
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos
prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do
CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o
trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís, 27 de agosto de 2019.RAIMUNDO NONATO NERIS
FERREIRAJuiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0002578-75.2003.8.10.0001 (25782003)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO ( OAB 2184-MA )
EXECUTADO: C A S PINTO 
PROC. N° 2578-75.2003.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCA LEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: C A S PINTO
SENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra C A S PINTO, com base na
CDA nº. 1804/03 acostada aos autos.Deferida a citação da parte em 13/02/2003 (fl. 08), desde então não foi possível encontrá-la
nos endereços indicados ou localizar qualquer bem para a realização da penhora visando a garantia da dívida.Nesta data, segundo
verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado
provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 08/11/2011 (fl. 56), configurada no pedido do exequente de suspensão do
feito. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente visando a solução da demanda.Ora, nada
obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida
ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários
a respeito de seus contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma
eficaz, o andamento regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos
desde o arquivamento provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente
extinção do processo, na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o
tema, veja-se o entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N.
6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas
fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40
da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição qüinqüenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do
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prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão
do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do
art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de
suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente,
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto, declaro o seguinte:a) reconheço o
transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174,
caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem
remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís, 28 de agosto de 2019.
RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0004145-63.2011.8.10.0001 (39852011)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTINNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: JOAS R DA SILVA (JOAS PEÇAS E VARIEDADES)
SENTENÇA FLS. 19/20
PROC. N° 4145-63.2011.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: JOAS R DA
SILVA (JOAS PEÇAS & VARIEDADES)SENTENÇAVistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS contra JOAS R DA SILVA (JOAS PEÇAS & VARIEDADES), com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s).
05-06.Deferida a citação da parte em 06/06/2011 desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar
qualquer bem para a realização da penhora visando a garantia da dívida (fls. 08).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos
autos, o processo encontra-se paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo
40 da LEF desde 2012, configurada na não localização do devedor. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi
adotada pelo exequente visando a solução da demanda. Ressalte-se que meros pedidos de prosseguimento ou penhora sem
resultado positivo não são capazes de interromper a prescrição em curso.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida,
decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode
eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do
aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do
processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório
dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do
artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento
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manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O
espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não
havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei
n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não
cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o
prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da
LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para
efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois
da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.4.5.) O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso
especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim,
adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º
a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na
forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se,
dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª
Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais- Resp: 099598

PROCESSO Nº 0004315-74.2007.8.10.0001 (43152007)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: JOÃO DA SILVA SANTIAGO FILHO ( OAB 2690-MA )
EXECUTADO: ANTONIO DE PADUA MACHADO SANTOS, 
PROC. N° 2031-06.2001.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: ANTONIA
MARIA ALVES CARDOSO SENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra
ANTONIA MARIA ALVES CARDOSO, com base nas CDAs nº. 6814/00, 6815/00, 6816/00 e 6817/00 acostadas aos autos.Deferida
a citação da parte em 07/02/2001 (fl. 11), desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados nem localizar
qualquer bem para a realização da penhora visando a garantia da dívida (fls. 16-v, 28 e 37).Nesta data, segundo verifico pelo
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compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na
forma do artigo 40 da LEF desde 02/05/2007 (fl. 19), configurada na cientificação do exequente acerca da primeira tentativa
frustrada de localização do devedor. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente visando a
solução da demanda.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não recolhimento do tributo
validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem solução especialmente diante
da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua conta,
providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido
ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o
artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº.
1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública
são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o
fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências,
sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito
menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o
prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de
1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente,
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto, declaro o seguinte:a) reconheço o
transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174,
caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem
remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís, 28 de agosto de 2019.
RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0005476-85.2008.8.10.0001 (54762008)
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AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: JOÃO DA SILVA SANTIAGO FILHO ( OAB 2690-MA )
EXECUTADO: HAMILTON BATISTA MARANHAO 
PROC. N° 5476-85.2008.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: HAMILTON
BATISTA MARANHÃO SENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra
HAMILTON BATISTA MARANHÃO, com base nas CDAs nº. 672/08, 673/08, 674/08 e 694/08 acostadas aos autos.Deferida a
citação da parte em 08/04/2008 (fl. 11), desde então não foi possível localizar qualquer bem para a realização da penhora visando
a garantia da dívida (fl. 26).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado desde longa
data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 17/06/2013 (fl. 28), configurada na
cientificação do exequente acerca da negativa de penhora certificada pelo oficial de justiça (fl. 26). Nesse período nenhuma
providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente visando a solução da demanda.Ora, nada obstante a natureza e
importância da dívida, decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o
processo não pode eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus
contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento
regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento
provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo,
na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o
entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N.
6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas
fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40
da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição qüinqüenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do
prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão
do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do
art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de
suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente,
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
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execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto, declaro o seguinte:a) reconheço o
transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174,
caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem
remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís, 27 de agosto de 2019.
RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0006241-56.2008.8.10.0001 (62412008)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: FRANCISCO DE JESUS TELES SOUSA
SENTENÇA FLS. 33/34
PROC. N° 6241-56.2008.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: FRANCISCO
DE JESUS TELES SOUSASENTENÇAVistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra
FRANCISCO DE JESUS TELES SOUS, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 05-08.Deferida a citação da parte
em 09/04/2008 desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a realização da
penhora visando a garantia da dívida (fl. 14).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se
paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde janeiro de
2014, configurada na não localização do endereço do devedor. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada
pelo exequente visando a solução da demanda. Ressalte-se que meros pedidos de prosseguimento ou penhora sem resultado
positivo não são capazes de interromper a prescrição em curso.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente
do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem
solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente
desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim,
constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é
imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156,
V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no
julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n.
6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou
da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer
devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim
da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim
do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".3. Nem o
Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a
escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou
ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma
do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito
por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não
encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar
a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei
é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização
do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do
disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem
prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o
Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial
nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com
a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40,
§§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são
aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a
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feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em
sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade
pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta
da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo,
inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime
dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento
acima exposto:a) reconheço o transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a
prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do
CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São
Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-
Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0007139-06.2007.8.10.0001 (71392007)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: JOÃO DA SILVA SANTIAGO FILHO ( OAB 2690-MA )
EXECUTADO: JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA 
PROC. N° 7139-06.2007.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: JOSÉ DE
RIBAMAR OLIVEIRA SENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra JOSÉ
DE RIBAMAR OLIVEIRA, com base nas CDAs nº. 13822/06, 13823/06, 13824/06 e 13825/06 acostadas aos autos.Deferida a
citação da parte em 07/02/2008 (fl. 10), desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer
bem para a realização da penhora visando a garantia da dívida (fls. 13, 20, 29 e 37).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar
dos autos, o processo encontra-se paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do
artigo 40 da LEF desde 20/05/2013 (fl. 38), configurada na ciência da certidão à fl. 37, momento no qual também reteve
injustificadamente os autos por longos anos. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente
visando a solução da demanda. Ressalte-se que o mero pedido de providências não efetivas não tem o condão de interromper a
prescrição.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado
na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos
Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que
possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo
de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente,
com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº.
6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO
CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
(LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas
fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40
da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição qüinqüenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do
prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão
do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do
art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de
suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
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Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente,
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto, declaro o seguinte:a) reconheço o
transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174,
caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem
remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís, 27 de agosto de 2019.
RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0009598-20.2003.8.10.0001 (95982003)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: ELESBAO MENDONCA RIBEIRO
SENTENÇA FLS. 36/37
PROC. N° 9598-20.2003.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: ELESBÃO
MENDONÇA RIBEIROSENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra
ELESBÃO MENDONÇA RIBEIRO, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 04-07.Deferida a citação da parte em
01/08/2003, desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a realização da
penhora visando a garantia da dívida (fl. 14).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se
paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 2011,
configurada na não localização do devedor. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente
visando a solução da demanda.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não recolhimento do tributo
validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem solução especialmente diante
da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua conta,
providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido
ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o
artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº.
1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública
são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o
fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências,
sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
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suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito
menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o
prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de
1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na
data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos
prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do
CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o
trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 28 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO
NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0011502-31.2010.8.10.0001 (112022010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: JOAO ALMIRO LOPES NETO ( OAB PROCURADOR MUNICIPAL-MA )
EXECUTADO: EIXO- ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
PROC. N° 11502-31.2010.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: EIXO -
ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra EIXO - ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com base na(s) CDA(s)
acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 05-09.Deferida a citação da parte em 19/04/2010, desde então não foi possível localizar qualquer
bem para a realização da penhora visando a garantia da dívida (fl. 26).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o
processo encontra-se paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF
desde 2013, configurada na cientificação do exequente acerca da busca infrutífera de bens no sistema Bacenjud e não indicação
de outros bens à penhora.. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente visando a solução
da demanda.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não recolhimento do tributo validamente
indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem solução especialmente diante da
desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua conta,
providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido
ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o
artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº.
1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
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automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública
são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o
fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências,
sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito
menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o
prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de
1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na
data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos
prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do
CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o
trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 26 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO
NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0015872-24.2008.8.10.0001 (158722008)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: JOSE BATISTA DA HORA
SENTENÇA FLS. 62/63
PROC. N° 15872-24.2008.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: JOSE
BATISTA DA HORASENTENÇAVistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra JOSE
BATISTA DA HORA, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 05-08.Deferida a citação da parte em 17/06/2008,
desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a realização da penhora
visando a garantia da dívida (fls. 13 e 21).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se
paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 2013,
configurada na não indicação de bens pela exequente após a citação por edital. Nesse período nenhuma providência concreta e
eficaz foi adotada pelo exequente visando a solução da demanda. Ressalte-se que meros pedidos de prosseguimento ou penhora
sem resultado positivo não são capazes de interromper a prescrição em curso.Ora, nada obstante a natureza e importância da
dívida, decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não
pode eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e
do aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do

Página 520 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório
dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do
artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento
manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O
espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não
havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei
n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não
cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o
prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da
LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para
efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois
da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.4.5.) O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso
especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim,
adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º
a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na
forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se,
dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª
Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0016860-84.2004.8.10.0001 (168602004)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: J SILVA MACHADO
SENTENÇA FLS. 51/52
PROC. N° 16860-84.2004.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: J SILVA
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MACHADOSENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra J SILVA
MACHADO, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 04.Deferida a citação da parte em 28/09/2004, desde então
não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a realização da penhora visando a garantia
da dívida (fl. 12 e 42).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado desde longa data
tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 2013, configurada na negativa de
localização e penhora pelo oficial de justiça. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente
visando a solução da demanda.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não recolhimento do tributo
validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem solução especialmente diante
da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua conta,
providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido
ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o
artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº.
1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública
são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o
fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências,
sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito
menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o
prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de
1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na
data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos
prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do
CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o
trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 28 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO
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NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0018324-02.2011.8.10.0001 (180452011)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: TRANSPORTADORA TRANSPIONEIRA LTDA
SENTENÇA FLS. 23/24
PROC. N° 18324-02.2011.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO:
TRANSPORTADORA TRANSPIONEIRA LTDASENTENÇAVistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS contra TRANSPORTADORA TRANSPIONEIRA LTDA, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s).
05-06.Deferida a citação da parte em 20/03/2012 desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar
qualquer bem para a realização da penhora visando a garantia da dívida (fls. 09).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos
autos, o processo encontra-se paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo
40 da LEF desde 2012, configurada na não localização do devedor. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi
adotada pelo exequente visando a solução da demanda. Ressalte-se que meros pedidos de prosseguimento ou penhora sem
resultado positivo não são capazes de interromper a prescrição em curso.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida,
decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode
eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do
aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do
processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório
dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do
artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento
manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O
espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não
havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei
n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não
cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o
prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da
LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para
efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois
da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,

Página 523 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.4.5.) O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso
especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim,
adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º
a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na
forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se,
dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª
Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0018611-38.2006.8.10.0001 (186112006)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: JOÃO DA SILVA SANTIAGO FILHO ( OAB 2690-MA )
EXECUTADO: LEUDIMAR MENDES PEREIRA 
PROC. N° 18611-38.2006.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: LEUDIMAR
MENDES PEREIRA SENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra
LEUDIMAR MENDES PEREIRA, com base nas CDAs nº. 18322/05, 18323/05, 18324/05, 18325/05, 18326/05, 18327/05,
18328/05, 18329/05, 18330/05 e 18331/05 acostadas aos autos.Deferida a citação da parte em 28/09/2006 (fl. 17), desde então
não foi possível encontrá-la nos endereços indicados ou localizar qualquer bem para a realização da penhora visando a garantia
da dívida (fls. 20, 30 e 41).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado desde longa
data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 05/06/2013 (fl. 52), configurada na
ciência do exequente do despacho que ordenou a suspensão do feito (fl. 49). Nesse período nenhuma providência concreta e
eficaz foi adotada pelo exequente visando a solução da demanda. Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida,
decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode
eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do
aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do
processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório
dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do
artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento
manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O
espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não
havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei
n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não
cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o
prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da
LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para
efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois
da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
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prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.4.5.) O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso
especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim,
adotando como fundamento o entendimento acima exposto, declaro o seguinte:a) reconheço o transcurso dos prazos
estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do CTN;
c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o
trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO NERIS
FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0019676-29.2010.8.10.0001 (189652010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHAO 
ADVOGADO: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - PROCURADOR-CHEFE DA DÍVIDA ATIVA
EXECUTADO: R. O. SOUSA - INFORMATICA-ME 
PROC. N° 19676-29.2010.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHÃO EXECUTADO: R. O.
SOUSA - INFORMATICA-ME SENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DO MARANHÃO contra
R. O. SOUSA - INFORMATICA-ME, com base na CDA nº. 02264/2010 acostada aos autos.Deferida a citação da parte em
22/06/2010 (fl. 04), desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a
realização da penhora visando a garantia da dívida (fls. 06 e 24).A despeito do pedido de desistência formulado pelo Estado do
Maranhão (fls. 34-35), segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado desde longa data tendo sido
suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 05/07/2013 (fls. 27), configurada no deferimento do
pedido do exequente de suspensão do feito, realizado às fls. 19-20. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi
adotada pelo exequente visando a solução da demanda.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não
recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem
solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente
desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim,
constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é
imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156,
V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no
julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n.
6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou
da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer
devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim
da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim
do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".3. Nem o
Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a
escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou
ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma
do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito
por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não
encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar
a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei
é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização
do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
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respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do
disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem
prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o
Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial
nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com
a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40,
§§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são
aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a
feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em
sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade
pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta
da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo,
inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime
dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento
acima exposto, declaro o seguinte:a) reconheço o transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro
ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e
925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-
se.P.R.I.São Luís, 30 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-
Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0019859-34.2009.8.10.0001 (198592009)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: MANUEL VAZ DE CARVALHO
SENTENÇA FLS. 47/48
PROC. N° 19859-34.2009.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: MANUEL VAZ
DE CARVALHOSENTENÇAVistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra MANUEL VAZ
DE CARVALHO, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 05-08.Deferida a citação da parte em 08/07/2009, desde
então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a realização da penhora visando a
garantia da dívida (fls. 11 e 30).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado desde
longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 2013, configurada na não
indicação de bens pela exequente após a citação por edital. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada
pelo exequente visando a solução da demanda. Ressalte-se que meros pedidos de prosseguimento ou penhora sem resultado
positivo não são capazes de interromper a prescrição em curso.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente
do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem
solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente
desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim,
constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é
imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156,
V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no
julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n.
6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou
da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer
devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim
da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim
do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".3. Nem o
Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
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caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a
escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou
ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma
do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito
por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não
encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar
a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei
é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização
do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do
disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem
prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o
Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial
nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com
a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40,
§§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são
aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a
feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em
sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade
pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta
da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo,
inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime
dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento
acima exposto:a) reconheço o transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a
prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do
CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São
Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-
Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0020178-02.2009.8.10.0001 (201782009)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: JOAO ALMIRO LOPES NETO ( OAB PROCURADORMUNICIPAL-MA )
EXECUTADO: LUIS ROBERTO DA SILVA 
PROC. N° 20178-02.2009.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: LUIS
ROBERTO DA SILVA SENTENÇAVistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra LUIS
ROBERTO DA SILVA, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 05-07.Deferida a citação da parte em 16/07/2009
desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a realização da penhora
visando a garantia da dívida (fls. 10 e 18).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se
paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 2012,
configurada na negativa de localização e penhora pelo oficial de justiça. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi
adotada pelo exequente visando a solução da demanda. Ressalte-se que meros pedidos de prosseguimento ou penhora sem
resultado positivo não são capazes de interromper a prescrição em curso.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida,
decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode
eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do
aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do
processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório
dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do
artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento
manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO
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ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O
espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não
havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei
n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não
cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o
prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da
LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para
efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois
da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.4.5.) O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso
especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim,
adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º
a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na
forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se,
dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª
Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0021420-69.2004.8.10.0001 (214202004)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO ( OAB 2184-MA )
EXECUTADO: JOSE RAIMUNDO DUAILIBE MENDONCA 
PROC. N° 21420-69.2004.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: JOSE
RAIMUNDO DUAILIBE MENDONÇA SENTENÇAVistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
contra JOSE RAIMUNDO DUAILIBE MENDONÇA, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 04-13.Deferida a
citação da parte em 06/12/2004 desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem
para a realização da penhora visando a garantia da dívida (fl. 22).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o
processo encontra-se paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF
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desde 2013, configurada na negativa de penhora pelo oficial de justiça. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi
adotada pelo exequente visando a solução da demanda. Ressalte-se que meros pedidos de prosseguimento ou penhora sem
resultado positivo não são capazes de interromper a prescrição em curso.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida,
decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode
eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do
aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do
processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório
dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do
artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento
manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O
espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não
havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei
n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não
cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o
prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da
LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para
efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois
da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.4.5.) O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso
especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim,
adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º
a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na
forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se,
dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª
Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0021528-35.2003.8.10.0001 (215282003)
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AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: JACINTO SABOIA PIMENTEL
SENTENÇA FLS. 41/42
PROC. N° 21528-35.2003.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: JACINTO
SABOIA PIMENTELSENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra JACINTO
SABOIA PIMENTEL, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 04-05.Deferida a citação da parte em 17/12/2003,
desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a realização da penhora
visando a garantia da dívida (fl. 15).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado
desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 2013, configurada na
negativa de localização e penhora pelo oficial de justiça. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo
exequente visando a solução da demanda.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não recolhimento
do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem solução
especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente desinteresse em
adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim, constatando-se
nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é imperioso reconhecer
a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como
também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no julgamento do Recurso
Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40
E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que
nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria
Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer
meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito
o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da
Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF,
somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento
para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de
justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias
a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art.
40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha
expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente
para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da
vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano
de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante
o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na
data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
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execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos
prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do
CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o
trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO
NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0022063-90.2005.8.10.0001 (220632005)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: JOÃO DA SILVA SANTIAGO FILHO ( OAB 2690-MA )
EXECUTADO: S. M. ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 
PROC. N° 22063-90.2005.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: S. M.
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA SENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
contra S. M. ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, com base nas CDAs nº. 3093/05, 3094/05, 3095/05, 3096/05 e 3097/05
acostadas aos autos.Deferida a citação da parte em 28/11/2005 (fl. 13), desde então não foi possível encontrá-la nos endereços
indicados ou localizar qualquer bem para a realização da penhora visando a garantia da dívida (fls. 17 e 25).Nesta data, segundo
verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado
provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 09/10/2012 (fl. 38), configurada na ciência do exequente do despacho que
ordenou a suspensão do feito (fl. 35). Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente visando a
solução da demanda. Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não recolhimento do tributo
validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem solução especialmente diante
da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua conta,
providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido
ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o
artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº.
1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública
são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o
fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências,
sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito
menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o
prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de
1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
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suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente,
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto, declaro o seguinte:a) reconheço o
transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174,
caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem
remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís, 28 de agosto de 2019.
RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais. 159665

PROCESSO Nº 0022278-66.2005.8.10.0001 (222782005)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: JOÃO DA SILVA SANTIAGO FILHO ( OAB 2690-MA )
EXECUTADO: ALBERTINA ABAUD 
PROC. N° 22278-66.2005.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: ALBERTINA
ABAUD SENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra ALBERTINA ABAUD,
com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 06-17.Deferida a citação da parte em 05/12/2005 desde então não foi
possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a realização da penhora visando a garantia da
dívida (fl. 24).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado desde longa data tendo
sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 2012, configurada na negativa de localização e
penhora pelo oficial de justiça. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente visando a
solução da demanda. Ressalte-se que meros pedidos de prosseguimento ou penhora sem resultado positivo não são capazes de
interromper a prescrição em curso.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não recolhimento do
tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem solução especialmente
diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua
conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver
sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o
artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº.
1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública
são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o
fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências,
sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito
menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o
prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de
1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
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vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na
data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos
prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do
CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o
trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO
NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0023545-63.2011.8.10.0001 (231302011)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
EXECUTADO: MOUMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PROC. N°. 23545-63.2011.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: MOUMAR
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS contra MOUMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com base na CDA nº. 103.083/10-34 acostada aos
autos.Deferida a citação da parte em 31/08/2011 (fl. 06), desde então não foi possível encontrá-la nos endereços indicados ou
localizar qualquer bem para a realização da penhora visando a garantia da dívida (fls. 10-11).Nesta data, segundo verifico pelo
compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na
forma do artigo 40 da LEF desde 20/03/2013 (fls. 13), configurada na cientificação do exequente acerca da busca infrutífera de
bens no sistema Bacenjud (fls. 10-11). Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente visando
a solução da demanda.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não recolhimento do tributo
validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem solução especialmente diante
da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua conta,
providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido
ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o
artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº.
1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública
são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o
fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências,
sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito
menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o
prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de
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1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente,
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos
prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do
CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o
trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís, 27 de agosto de 2019.RAIMUNDO NONATO NERIS
FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0028754-18.2008.8.10.0001 (287542008)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: ABRHAO JORGE E IRMÃO
SENTENÇA FLS. 48/49
PROC. N° 28754-18.2008.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: ABRHAO
JORGE E IRMÃOSENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra ABRHAO
JORGE E IRMÃO, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 05-07.Deferida a citação da parte em 07/11/2008,
desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a realização da penhora
visando a garantia da dívida (fl. 12 e 20).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado
desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 2012, configurada na
negativa de localização e penhora pelo oficial de justiça. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo
exequente visando a solução da demanda.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não recolhimento
do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem solução
especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente desinteresse em
adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim, constatando-se
nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é imperioso reconhecer
a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como
também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no julgamento do Recurso
Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40
E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que
nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria
Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer
meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito
o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da
Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF,
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somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento
para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de
justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias
a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art.
40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha
expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente
para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da
vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano
de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante
o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na
data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos
prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do
CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o
trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 28 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO
NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0030467-28.2008.8.10.0001 (304672008)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: JOSE LUIS PEREIRA VIEIRA
SENTENÇA FLS. 45/46
PROC. N° 30467-28.2008.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: JOSE LUIS
PEREIRA VIEIRASENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra JOSE LUIS
PEREIRA VIEIRA, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 05-08.Deferida a citação da parte em 28/11/2008,
desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a realização da penhora
visando a garantia da dívida (fl. 13 e 21).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado
desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 2013, configurada na
negativa de localização e penhora pelo oficial de justiça. Nesse período nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo
exequente visando a solução da demanda.Ora, nada obstante a natureza e importância da dívida, decorrente do não recolhimento
do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não pode eternizar-se sem solução
especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e do aparente desinteresse em
adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do processo.Assim, constatando-se
nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório dos autos, é imperioso reconhecer
a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como
também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento manifestado no julgamento do Recurso
Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
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CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40
E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que
nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria
Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer
meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito
o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da
Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF,
somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento
para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de
justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias
a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art.
40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha
expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente
para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da
vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano
de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante
o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na
data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos
prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do
CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o
trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 28 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO
NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0030623-84.2006.8.10.0001 (306232006)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: JOÃO DA SILVA SANTIAGO FILHO ( OAB 2690-MA )
EXECUTADO: MARIA URANA RIBEIRO DE MIRANDA 
PROC. N° 30623-84.2006.8.10.0001 - EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: MARIA
URANA RIBEIRO DE MIRANDA SENTENÇA Vistos, etc.Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra
MARIA URANA RIBEIRO DE MIRANDA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.851,90 (um mil, oitocentos e cinquenta e
um reais e noventa centavos) apontada nas CDAs 8522/06 e 8523/06 juntadas aos autos (fl. 05-06).Deferida a citação da parte em
23/08/2007 (fl. 08) desde então não foi possível encontrá-la nos endereços indicados (fls. 11 e 17). Após a segunda tentativa
frustrada de localização, o Município de São Luís reteve injustificadamente os autos por vários anos (fl.18).No curso do processo o
ente público informou, à fl. 35, que o executado liquidou o débito.Pois bem. Chamo o feito à ordem, tornando sem efeito o
despacho de fl. 39 e os atos subsequentes. Compulsando detidamente os autos, nota-se, que o débito foi integralmente quitado
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por intermédio do acordo administrativo. Haja vista a comprovação de que o débito já fora devidamente quitado, DECLARO
satisfeita a obrigação, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.Deixo de
condenar em custas, pois a parte sequer chegou a ser citada no processo.Honorários conforme cobrado e quitado ao tempo do
acordo.Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com a devida baixa no registro.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São
Luís, 31 de agosto de 2019.RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO Nº 0030745-97.2006.8.10.0001 (307452006)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: JOSE DE RIBAMAR P. DOS SANTOS
SENTENÇA FLS. 45/46
PROC. N° 30745-97.2006.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: JOSE DE
RIBAMAR P. DOS SANTOSSENTENÇAVistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra
JOSE DE RIBAMAR P. DOS SANTOS, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 05.Deferida a citação da parte em
23/08/2007 desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a realização da
penhora visando a garantia da dívida (fls. 10 e 30).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se
paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 2013,
configurada na não indicação de bens pela exequente após a citação por edital. Nesse período nenhuma providência concreta e
eficaz foi adotada pelo exequente visando a solução da demanda. Ressalte-se que meros pedidos de prosseguimento ou penhora
sem resultado positivo não são capazes de interromper a prescrição em curso.Ora, nada obstante a natureza e importância da
dívida, decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não
pode eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e
do aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do
processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório
dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do
artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento
manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O
espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não
havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei
n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não
cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o
prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da
LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para
efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois
da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
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aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.4.5.) O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso
especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim,
adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º
a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na
forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se,
dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª
Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0031135-67.2006.8.10.0001 (311352006)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: FERNANDO A. G. RODRIGUES
SENTENÇA FLS. 43/44
PROC. N° 31135-67.2006.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: FERNANDO
A. G. RODRIGUESSENTENÇAVistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra
FERNANDO A. G. RODRIGUES, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 05-10.Deferida a citação da parte em
09/10/2007 desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a realização da
penhora visando a garantia da dívida (fls. 15 e 22).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se
paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 2013,
configurada na não indicação de bens pela exequente após a citação por edital. Nesse período nenhuma providência concreta e
eficaz foi adotada pelo exequente visando a solução da demanda. Ressalte-se que meros pedidos de prosseguimento ou penhora
sem resultado positivo não são capazes de interromper a prescrição em curso.Ora, nada obstante a natureza e importância da
dívida, decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não
pode eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e
do aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do
processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório
dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do
artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento
manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O
espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não
havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei
n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não
cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o
prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da
LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para
efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois
da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
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declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.4.5.) O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso
especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim,
adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º
a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na
forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se,
dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª
Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0031966-18.2006.8.10.0001 (319662006)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: JOÃO DA SILVA SANTIAGO FILHO ( OAB 2690-MA )
EXECUTADO: JOSE MIGUEL DE CARVALHO 
PROC. N° 31966-18.2006.8.10.0001 (319662006) - EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO:
JOSÉ MIGUEL DE CARVALHO SENTENÇA Vistos, etc.Consoante relatado e comprovado pelo Município de São Luís na petição
e documentos às fls. 47-50, incide no caso concreto hipótese de imunidade tributária, razão porque a CDA 5498/06 objeto da
presente execução foi cancelada.Dessa forma, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o
processo, sem resolução de mérito.Sem custas e sem honorários.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís, 31 de agosto de
2019.RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0033554-60.2006.8.10.0001 (335542006)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADORA: ANNE KAROLE S. FONTENNELLE DE BRITTO
EXECUTADO: IMOBILIARIA COMERCIAL AMERICA
SENTENÇA FLS. 39/40
PROC. N° 33554-60.2006.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCALEXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSEXECUTADO: IMOBILIÁRIA
COMERCIAL AMERICASENTENÇAVistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra
IMOBILIÁRIA COMERCIAL AMERICA, com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 05-06.Deferida a citação da parte
em 08/10/2007, desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados ou localizar qualquer bem para a realização da
penhora visando a garantia da dívida (fls. 11 e 17).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se
paralisado desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 2013,
configurada na não indicação de bens pela exequente após a citação por edital. Nesse período nenhuma providência concreta e
eficaz foi adotada pelo exequente visando a solução da demanda. Ressalte-se que meros pedidos de prosseguimento ou penhora
sem resultado positivo não são capazes de interromper a prescrição em curso.Ora, nada obstante a natureza e importância da
dívida, decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o processo não
pode eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus contribuintes e
do aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento regular do
processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento provisório
dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, na forma do
artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o entendimento
manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, verbis:RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).1. O
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espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.2. Não
havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei
n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não
cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o
prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da
LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4. Teses julgadas para
efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois
da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.4.5.) O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso
especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim,
adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º
a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na
forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se,
dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª
Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0036992-21.2011.8.10.0001 (365672011)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: JOAO ALMIRO LOPES NETO ( OAB 4853-MA )
EXECUTADO: S. M. ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 
PROC. N° 36992-21.2011.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: S M ENG E
COMERCIO LTDA SENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra S M ENG
E COMERCIO LTDA, com base na CDA nº. 111.468/10-93 acostada aos autos.Deferida a citação da parte em 15/12/2011 (fl. 06),
desde então não foi possível encontrá-la nos endereços informados nem localizar qualquer bem para a realização da penhora
visando a garantia da dívida (fls. 08).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado
desde longa data tendo sido suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde 19/01/2012 (fl. 09),
configurada na cientificação do exequente acerca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor. Nesse período
nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente visando a solução da demanda.Ora, nada obstante a natureza
e importância da dívida, decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o
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processo não pode eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus
contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento
regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento
provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo,
na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o
entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N.
6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas
fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40
da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição qüinqüenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do
prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão
do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do
art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de
suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente,
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto, declaro o seguinte:a) reconheço o
transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174,
caput e 156, V do CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem
remessa oficial.Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís, 27 de agosto de 2019.
RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

PROCESSO Nº 0044385-31.2010.8.10.0001 (433712010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: JOAO ALMIRO LOPES NETO ( OAB 4853-MA )
EXECUTADO: M J P GASPAR (SABOR CASEIRO) 
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PROC. N° 44385-31.2010.8.10.0001- EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS EXECUTADO: M J P
GASPAR (SABOR CASEIRO) SENTENÇA Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra
M J P GASPAR (SABOR CASEIRO), com base na(s) CDA(s) acostada(s) aos autos à(s) fl(s). 05-06.Deferida a citação da parte em
31/01/2011, desde então não foi possível localizar qualquer bem para a realização da penhora visando a garantia da dívida (fls.
11-12).Nesta data, segundo verifico pelo compulsar dos autos, o processo encontra-se paralisado desde longa data tendo sido
suspenso e arquivado provisoriamente, na forma do artigo 40 da LEF desde março de 2014, configurada na cientificação do
exequente acerca da busca infrutífera de bens no sistema Bacenjud e não indicação de outros bens à penhora. Nesse período
nenhuma providência concreta e eficaz foi adotada pelo exequente visando a solução da demanda.Ora, nada obstante a natureza
e importância da dívida, decorrente do não recolhimento do tributo validamente indicado na certidão de dívida ativa, é certo que o
processo não pode eternizar-se sem solução especialmente diante da desinformação dos Órgãos Fazendários a respeito de seus
contribuintes e do aparente desinteresse em adotar por sua conta, providências que possibilitem, de forma eficaz, o andamento
regular do processo.Assim, constatando-se nesta data já haver sido ultrapassado prazo de 05 (cinco) anos desde o arquivamento
provisório dos autos, é imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo,
na forma do artigo 156, V, do CTN, tal como também prevê o artigo 40, §4º da Lei nº. 6.830/80.Sobre o tema, veja-se o
entendimento manifestado no julgamento do Recurso Especial nº. 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
verbis:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N.
6.830/80).1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas
fiscais.2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40
da Lei n.6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição quinquenal intercorrente".3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do
prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão
do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do
art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de
suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de
dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.2.) Havendo ou
não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na
data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018)Assim, adotando como fundamento o entendimento acima exposto:a) reconheço o transcurso dos
prazos estabelecidos no artigo 40, §§ 1º a 4º da LEF;b) declaro ocorrente a prescrição, na forma dos artigos 174, caput e 156, V do
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CTN;c) julgo extinta a execução, na forma dos artigos 924, V e 925 do CPC.Sem custas ou honorários.Sem remessa oficial.Após o
trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.P.R.I.São Luís/MA, 27 de agosto de 2019. RAIMUNDO NONATO
NERIS FERREIRA Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública-Execuções Fiscais.

Varas do Tribunal do Juri

Segunda Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa

DECISÃO
Processo: 44279-93.2015.8.10.0001
Acusado: JAIRO SILAS DE BARROS SILVA
Advogado: MICHAEL SOUZA MACHADO, OAB/MA 13.759 e ELMANO FÚLVIO DE AZEVEDO ARAÚJO, OAB/PE 34.973
Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, direcionada a JAIRO SILAS DE BARROS SILVA, com sessão de julgamento
designada para o dia 06/09/2019.
Cogitou-se o desaforamento do feito, requerido pela Defesa do acusado.
Aduzira a defesa às fls.288-289:
“(...) O acusado reside na cidade de Rio Formoso/PE distante 1.800Km da Cidade de São Luís do Maranhão/MA, desta forma se
torna inviável seu comparecimento na sessão marcada para o dia 06/09/2019 nesta cidade, tendo em vista o custo elevado das
passagens para se deslocar, pois se encontra sem emprego, pois desde o fatídico o dia dos fatos objeto da presente aço penal se
encontra em litígio com a empresa que o empregava se encontrando desta maneira com seu contrato de trabalho suspenso sem o
recebimento de qualquer valor a título de salário.
Que além de no ter condições de se deslocar se encontra impossibilitado de custear o deslocamento e honorários do causídico
que esta subscreve, desta forma requer a destituição do mesmo..” (como no original- fl.288).
O Membro do Ministério Público instado a se manifestar, pugnou pelo indeferimento do pleito (fl.309).
Do indeferimento do pedido de desaforamento.
Ab initio, para o correto deslinde da questão ora suscitada pela defesa, faz-se necessário colacionar do art.427, § 4 do Código de
Processo Penal, que dispõe:
Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do
acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação
do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam
aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (Alterado pela L-011.689-2008).
§ 4º Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de
desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. (negritou-
se).
Veja-se, pois, que pedido de desaforamento é medida de excepcional idade, devendo ser o réu julgado no lugar em que
supostamente cometeu o delito que lhe foi atribuído, sendo que o referido procedimento pode ser provocado por requerimento de
qualquer das partes, representação do Juiz competente ou assistente de acusação ao Juízo de 2º grau,
Em interpretação do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que, muito embora este Juízo se sensibilize com a situação
financeira do acusado, tal argumento não se amolda a nenhuma das hipóteses legais capazes de ensejar em desaforamento.
Ademais, há de se ressaltar que Juízo competente para análise de pedido de desaforamento é Tribunal de Justiça do Maranhão e
não o este Juízo.
Pontue-se, por fim, que não há previsão legal de desaforamento para Estados Federados diversos, eis que a previsão legal é
expressa ao dispor que “poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região”.
Rejeito, pois, de pronto, o pedido de adiamento da sessão de julgamento em razão do pedido de desaforamento de fls.288-289.
Outrossim, considerando que a informação acerca da impossibilidade financeira do acusado em manter defesa técnica por meio de
advogado constituído, remetam-se os autos à Defensoria Pública Estadual.
São Luís - MA, 27 de agosto de 2019.
Juiz GILBERTO DE MOURA LIMA
Titular da 2ª Unidade Jurisdicional do Tribunal do Júri

Processo. nº. 1468-16.2018.8.10.0001
Acusado: Leonardo Silva Mendonça
Advogado: Jonilton Santos Lemos Júnior, OAB/MA 6.070
Diante da tempestividade, recebo o recurso em sentido estrito interposto às fls. 465 dos autos, pela defesa do acusado Leonardo
Silva Mendonça, já que preenche os requisitos exigidos em lei.
Por oportuno, para consubstanciar a concessão do benefício da justiça gratuita ao acusado, determino que, no prazo de 05 (cinco)
dias, a defesa técnica do referido acusado colacione aos autos as declarações de Imposto de Renda ou mesmo as declarações de
isenção do acusado.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de agosto de 2019.
GILBERTO DE MOURA LIMA
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Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri

PROC. 621-87.2015.8.10.0140
DESPACHO COM FORCA DE EXPEDIENTE
Verifica-se dos autos que o advogado do acusado FLAVIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS, até a presente data, permanece
inerte em apresentar as razões do recurso interposto à fl.1679 em 23 de abril de 2019, muito embora tenha sido devidamente
intimado a fazê-lo.
Ex positis, determino que intime-se o acusado em questão, para dizer se pretende constituir novo advogado, devendo o Sr. Oficial,
certificar a afirmativa ou negativa do acusado, deixando-o ciente de que, em caso de silêncio, transcorrido o prazo de 5 dias, sem
indicação de novo advogado, sua defesa técnica ficará a cargo do Defensor Público atuante neste Juízo.
Exaurido o prazo acima consignado, em caso de inércia do acusado, remetam-se os autos à Defensoria Pública, independente de
novo despacho.
Com a apresentação das razões do recurso em favor do acusado FLAVIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS, remetam-se aos
autos ao Ministério Público para contrarrazões.
Outrossim, verifica-se da petição de fi. 1797, a afirmação do advogado de defesa do acusado Luís Carlos Machado de Almeida
que sua inércia em apresentar as razões do recurso interposto em sede de julgamento, não se deu por abandono da causa, mas,
por estratégia da defesa que ao apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público “demonstrou a intençãode não recorrer
da sentença”.
D'outra banda, não há nos autos qualquer manifestação expressa do acusado de que deseja recorrer da sentença de mérito.
Como é cediço cabe à defesa técnica decidir sobre a conveniência ou não da interposição do recurso.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
CONFLITO DE VONTADES ENTRE O RÉU E A DEFESA TÉCNICA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. - Existindo divergência
quanto à interposição de recurso entre o acusado e o seu defensor, prevalece a vontade do último, posto tratar-se de profissional
preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão Jurídica, com mais experiência e condições para decidir sobre a
conveniência ou não da interposição- Precedentes. - Ordem concedida para cassar o v. acórdão guerreado. (STJ - HC: 25944 Ri
2002/0170483-5, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 05/02/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: Di 28.06.2004 p. 355).- Negritou-se.
Ex positis, à luz do princípio da disponibilidade dos recursos, preconizado no art. 574 do diploma processual penal, HOMOLOGO O
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO formulado pela defesa técnica do acusado LUIS CARLOS MACHADO
DE ALMEIDA.
Atente-se o servidor responsável pelos autos, que, em relação ao acusado LUIS CARLOS MACHADO ALMEIDA (PRESO) deverá
expedir carta de guia para cumprimento provisório da pena.
Publique-se eintime-se.
São Luís - MA, 15 de abril de 2019.
Juiz GILBERTO DE MOURA LIMA
Titular da 2ª Unidade Jurisdicional do Tribunal do Júri

Terceira Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa

Processo:4081-72.2019.8.10.0001 (38482019)
Parte Autora: Ministério Público Estadual
Pate Acusada:DENILSON DA CRUZ SANTOS
Advogado(a): Dr(a). ALDENIZA COSTA DE JESUS OAB/PR 89936
Pate Acusada: JHONATAN PEREIRA CRUZ
Advogado(a): Dr(a). RAYLSON RAMON SANTOS NUNES OAB/MA 15668
Finalidade: Comparecerem na Sala de Audiências da 3ª Vara do Tribunal do Júri, do Fórum Desembargador Sarney Costa,
localizada na Av. Prof. Carlos Cunha, s/nº, Calhau, nesta cidade, no dia 01/10/2019 às 09:00 horas, para Audiência de Instrução e
Julgamento, designada nos autos da Ação Penal em que a Justiça Pública move contra o acusado acima mencionado". Juiz Clésio
Coelho Cunha, Titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri do Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís.
Confere com o original. Dou fé. Aos 2 de setembro de 2019.
Ricardo Felipe Costa Nunes
Secretário Judicial da 3ª Vara do Tribunal do Júri

Varas de Entorpecentes

Primeira Vara de Entorpecentes do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO N.º 13221-67.2018.8.10.0001 (138992018)
CLASSE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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PARTE ACUSADA: KARMICILENE SANTOS DE ALMEIDA
ADVOGADO(S): JOÃO DE ARAÚJO BRAGA NETO, inscrito(a) na OAB/MA 11546
FINALIDADE: INTIMAR o(s) advogado(s) da decisão proferida à(s) fl(s). 71, nos seguintes termos: [...] Nestas condições recebo a
denúncia, posto que preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Designo o dia 26/09/2019 às
10:00h, para audiência de instrução e julgamento na Sala das Audiências da 1ª Vara de Entorpecentes, situada no Fórum Des.
Sarney Costa, Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº, Calhau, nesta Capital [...]. São Luís, 2 de setembro de 2019. Antonio Luiz de
Almeida Silva, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Entorpecentes.
Confere com o original. Dou fé.
Lidiane Carneiro Pinheiro
Secretária Judicial da 1ª Vara de Entorpecentes
(Assinado de ordem do MM.º Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Entorpecentes da Comarca da Ilha de São Luís-MA, nos termos
do Provimento n.º 22/2018/CGJ/MA)

REG. DISTRIBUIÇÃO N.º 13699-12.2017.8.10.0001 (173872017)
CLASSE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
PARTE AUTORA: CRISTIANO SILVA MOREIRA JUNIOR
PARTE(S) ACUSADA(S): LEONARDO MACIEL FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): PAULO JARDEL SILVA COSTA, OAB/MA Nº 11853
Finalidade: INTIMAR o(a) advogado(a) para apresentar alegações finais em forma de memoriais, no prazo de 05 (cinco)
dias, conforme determinação judicial de fl(s). 228. São Luís/MA, 2 de setembro de 2019.
Lidiane Carneiro Pinheiro. Secretária Judicial
(Assinado de ordem do MM.º Juiz de Direito Antonio Luiz de almeida Silva, Titular da 1ª Vara de Entorpecentes do Termo
Judiciário de São Luis-MA, nos termos do Art. 126 do Código de Normas da CGJ/MA)

PROCESSO N.º 17292-83.2016.8.10.0001 (209922016)
CLASSE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PARTE(S) ACUSADA(S): PAULO RICARDO COSTA DA SILVA, RICARDO COSTA DA SILVA, DENILSON MORAIS DA SILVA,
WANDERSON ROCHA
ADVOGADO(s): PAULO EDSON CARVALHEDO DE MATOS, inscrito(a) na OAB/MA 8980
FINALIDADE: INTIMAR o(s) advogado(s) para comparecer(em) no dia 26/09/2019 às 11:00h, na Sala das Audiências do Juízo da
1ª Unidade Jurisdicional de Entorpecentes, no Fórum Des. Sarney Costa, situado na Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº,
Calhau, nesta Capital a fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada no processo acima descrito. São Luís,
2 de setembro de 2019. Antonio Luiz de Almeida Silva, Juiz(a) Titular da 1ª Vara de Entorpecentes.
Confere com o original. Dou fé.
Lidiane Carneiro Pinheiro
Secretária Judicial da 1ª Vara de Entorpecentes
(Assinado de ordem do MM.º Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Entorpecentes da Comarca da Ilha de São Luís-MA, nos termos
do Provimento n.º 22/2018/CGJ/MA)

PROCESSO N.º 2963-61.2019.8.10.0001 (28162019)
CLASSE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PARTE ACUSADA: CLAUDE VANDAMME MOURA SOARES
ADVOGADO(S): FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR, inscrito(a) na OAB/MA 9425
FINALIDADE: INTIMAR o(s) advogado(s) da decisão proferida à(s) fl(s). 82, nos seguintes termos: [...] Nestas condições recebo a
denúncia, posto que preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Designo o dia 30/09/2019 às
11:00h, para audiência de instrução e julgamento na Sala das Audiências da 1ª Vara de Entorpecentes, situada no Fórum Des.
Sarney Costa, Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº, Calhau, nesta Capital [...]. São Luís, 2 de setembro de 2019. Antonio Luiz de
Almeida Silva, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Entorpecentes.
Confere com o original. Dou fé.
Lidiane Carneiro Pinheiro
Secretária Judicial da 1ª Vara de Entorpecentes
(Assinado de ordem do MM.º Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Entorpecentes da Comarca da Ilha de São Luís-MA, nos termos
do Provimento n.º 22/2018/CGJ/MA)

PROCESSO N.º 4092-04.2019.8.10.0001 (38602019)
CLASSE: Inquérito Policial
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PARTE ACUSADA: FERNANDA DA SILVA URBANO , DANYELLE DA SILVA URBANO
ADVOGADO(s): Vicente Vitorino de Sousa Neto, OAB/MA 15.326
FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) para tomar ciência da decisão proferida por este Juízo, nos seguintes termos:
"...Intimem-se os acusados na pessoa de seus defensores para se manifestarem sobre a perícia grafotécnica requerida pelo
Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias.Oficie-se a autoridade policial para que encaminhe a este Juízo no prazo de 10
(dez) dias o relatório circunstanciado de extração de dados requerido às fls. 256.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São
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Luís/MA, 20 de agosto de 2019. Antonio Luiz de Almeida Silva Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Entorpecentes ...". São
Luís/Maranhão, ao(s) 2 de setembro de 2019. Lidiane Carneiro Pinheiro Secretária Judicial da 1ª Vara de Entorpecentes (Assinado
de ordem do Juiz de Direito Antonio Luiz de Almeida Silva, Titular da 1ª Vara de Entorpecentes da Comarca da Ilha de São Luís-
MA, nos termos do Provimento n.º 22/2018/CGJ/MA)

Segunda Vara de Entorpecentes do Fórum Des. Sarney Costa

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 10582-76.2018.8.10.0001
DENOMINAÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PARTE RÉ: RAYLSON RIBEIRO GASPAR
O Exmo. Juiz Adelvam Nascimento Pereira, titular da 2ª Vara de Entorpecentes da Comarca de São Luís do Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quantos a presente Intimação virem e dela conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal, acima mencionada, sendo a presente para:
INTIMAR o advogado Sr. Reginaldo Silva Soares, OAB/MA 14968, para que compareça à Audiência de Instrução, designada para
o dia 01 de outubro de 2019 às 11h, nos autos do processo em epígrafe, movido pelo Ministério Público Estadual contra
RAYLSON RIBEIRO GASPAR, dando-o como incurso na pena do Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, a ser realizada na sala de
audiências desta Unidade Jurisdicional, situada no 3º andar do Fórum de São Luis/MA.
E para que no futuro não alegue ignorância, mandou expedir a presente Intimação, que será publicada na forma da lei. Digitado
por 130179.
São Luis/MA, 02 de Setembro de 2019.

Juiz Adelvam Nascimento Pereira
Titular da 2ª Vara de Entorpecentes

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 1277-34.2019.8.10.0001
DENOMINAÇÃO: Processo Criminal
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
PARTE RÉ:NATHIELSON CORREA CARVALHO
O Exmo. JuizAdelvamNascimento Pereira, titular da 2ª Vara de Entorpecentes da Comarca de São Luis do Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quantos a presente Intimação virem e dela conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal, acima mencionada, sendo a presente para:
INTIMARo(a) advogado(a) Sr(a). WALMIR DAMASCENO DE ARAUJO JUNIOROAB/MA 17196, para que compareçam à
Audiência de Instrução, designada para o dia30de setembrode 2019 às 11:00 horas, nos autos do processo em epígrafe, movido
pelo Ministério Público Estadual contra NATHIELSON CORREA CARVALHO, a ser realizada na sala de audiências desta Unidade
Jurisdicional, situada no 3º andar do Fórum de São Luís/MA.
E para que no futuro não alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital de Intimação, que será publicado na forma da lei.
São Luis/MA, 02de setembrode 2019.

JuizADELVAM NASCIMENTO PEREIRA
Titular da 2ª Vara de Entorpecentes

Juizados Especiais

Sétimo Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo - Uniceuma

PROCESSO Nº: 0801603-25.2019.8.10.0012

DEMANDANTE: INALDO PACHECO

DEMANDADO(A): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

SENTENÇA

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de pedido de recebimento de seguro obrigatório por debilidade permanente decorrente acidente de trânsito.
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Alega o reclamante que, após ser vítima de acidente de trânsito ocorrido em 24/05/2017, sofreu lesões permanentes que ensejam a

condenação da ré ao pagamento do valor máximo (R$13.500,00) de indenização referente ao seguro obrigatório.

A ré, mesmo devidamente citada não compareceu à audiência de instrução e nem apresentou contestação, motivos pelos quais lhe

decreto a revelia.

Feitas estas considerações, passo à análise de mérito.

Ocorrendo a revelia, os fatos alegados pelo autor revestem-se de presunção de veracidade, representando este seu efeito material,

ex vi do art. 20 da Lei 9.099/95. É bem verdade que, em alguns casos, essa presunção pode ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de

acordo com o princípio do livre convencimento.

No caso, não há óbice para que a revelia produza seus efeitos, de maneira que o pleito do autor deve ser acolhido, mas em parte.

Cumpre, inicialmente, registrar que todos os requisitos elencados no artigo 5º da Lei n.º 6.194/74 se fazem presentes, estando

comprovado que a lesão decorreu de um acidente de trânsito, conforme boletim de ocorrência, relatório e declaração de atendimento médicos

juntados aos autos, bem como demonstrado que, em razão do acidente, o autor sofreu debilidades permanentes.

Por conseguinte, os documentos anexados aos autos são suficientes para fundamentar o pedido formulado, na medida em que

foram trazidos todos aqueles exigidos pela legislação em vigor, vale dizer a certidão de ocorrência e o laudo atestando a lesão permanente.

Constata-se, em primeiro lugar, que o laudo de lesão corporal foi elaborado pelo Instituto Médico Legal desta Capital, sendo

satisfatório a confirmar a existência da repercussão gerada pelo acidente no estado físico do reclamante. O boletim de ocorrência também foi

assinado por profissional competente, de maneira que, a exemplo do laudo, não pairam dúvidas sobre sua idoneidade. Verifica-se, ainda, em uma

segunda análise, a existência de nexo de causalidade entre o sinistro ocorrido e a debilidade apresentada pelo requerente.

Ora, isto é suficiente, considerando que “não é lícito à seguradora integrante do POOL, para o pagamento do seguro obrigatório

DPVAT, exigir outros documentos além daqueles determinados no artigo 5º da Lei n.º 6.194/74” (TRCC/MA, Acórdão n.º 2687/01).

Desta feita, resta provada a debilidade permanente no caso em apreço, consoante laudo pericial acostado, em que se verificou

“Debilidade permanente de ombro e membro superior esquerdo”. No mesmo laudo, consta informação, no campo de conclusão, que o autor

apresenta “perda funcional incompleta do membro superior esquerdo de repercussão leve; perda incompleta de movimentação de ombro

esquerdo de repercussão leve; deformidade permanente de ombro esquerdo.

Portanto, não existe qualquer óbice legal a este Juízo, com base nos dados técnicos apresentados, e com suporte nos demais

documentos, para que possa estipular o percentual da indenização devida, tomando, por óbvio, o limite previsto em lei, bem como a tabela

indenizatória contida na Lei 6.794/64, em seu artigo 3º.

A única ponderação existente na situação sub examen é a decorrente do contexto probatório, haja vista que a intenção do

legislador ao estipular o valor máximo para o seguro obrigatório em caso de invalidez foi permitir que, implicitamente, o Juiz pudesse examinar o

caso concreto para permitir que aplicasse o quantum suficiente levando em conta as particularidades de cada requerente.

Em relação ao valor da indenização, verifico que o autor sofreu lesão em duas áreas de seu corpo considerando que, conforme a

tabela prevista no artigo 3º da Lei 6.094/74, tem indenizações específicas.

Com efeito, perdas anatômicas ou funcionais completas em membro superior são indenizáveis até o patamar de 70% do teto

indenizatório (R$9.450,00), e considerando que o autor teve repercussões leves no membro, entendo que faz jus a 1/3 (um terço) do valor

máximo indenizatório para o membro afetado. Assim, tem-se que o autor faz jus ao recebimento de R$3.118,50.

Para perdas completa da mobilidade de um dos ombros, a indenização pode chegar até 25% do teto (R$3.375,00). E como o autor

teve perde de movimentos e deformidade permanente neste membro, deve receber o valor máximo previsto, ou seja, R$3.375,00.

Assim, a indenização totaliza R$6.493,50 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

Por fim, destaco que que o laudo pericial trazido não menciona outras lesões, de maneira que a presente sentença se limitará às ali
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descritas.

ANTE TODO O EXPOSTO e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o

pedido formulado na presente demanda para o fim de condenar a seguradora demandada a pagar à parte autora, INALDO PACHECO, a título de

indenização de seguro DPVAT, a quantia de R$6.493,50 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos). Tal montante deverá

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro (24/05/2017) e acrescido de juros legais de 1% ao mês, estes contabilizados

da citação.

Sem condenação em custas ou honorários.

Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, com modulação no que tange às custas para levantamento de alvará.

Intime-se a parte autora pelo sistema Pje e a requerida por diário oficial, dada a sua revelia.

Transitado em julgado, e havendo pagamento voluntário, expeça-se o alvará judicial, com selo oneroso e arquive-se.

São Luis-MA, data do sistema.

MARIA JOSÉ FRANÇA RIBEIRO

Juíza de Direito

Titular do 7º JECRC

Comarcas do Interior

Açailândia

Segunda Vara da Família de Açailândia

PROCESSO 0800357-95.2018.8.10.0022
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE (234)
AUTOR: Ministério Público do Estado do Maranhão
REQUERIDA: LINDINALVA OLIVEIRA DE SOUSA
S E N T E N Ç A
Trata-se de REMOÇÃO DE INVENTARIANTE, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, em face de
LINDINALVA OLIVEIRA DE SOUSA, ambos devidamente qualificados.
O presente incidente fora formulado com base no art. 622, II do CPC, uma vez que a parte requerida, inventariante no processo nº
3743-45.2013.8.10.0022, não da ao inventário andamento regular.
Analisando o processo principal, vejo que a requerida foi intimada em 27 de março de 2017 para juntar documentos que
comprovem a propriedade dos bens descritos nas primeiras declarações, providência que até o momento, passados mais de 02
(dois) anos, a requerida não realizou.
Observo ainda que posteriormente houve a renúncia ao mandato outorgado pela requerida aos seus advogados, apresentado por
estes, sendo a inventariante daqueles autos intimadas para regularizar sua representação, transcorrido o prazo ali concedido, mais
uma vez, sem qualquer manifestação.
Diante destes fatos, entendo como nítida a falta de diligência da inventariante nomeada, ficando o procedimento de inventário
estagnado por sua falta de compromisso com o seguimento da demanda, por mais de dois anos, devendo ser removida do
encargo.
Nesse sentido, a jurisprudência dos nossos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO INVENTÁRIO -
COMPROVADA - NOMEAÇÃO DE OUTRO HERDEIRO - DECISÃO MANTIDA. - Nos termos do CPC, art. Art. 622. O inventariante
será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;II - se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; -
Evidenciada a prática dos atos previstos no art. 622, incisos, I e II do CPC pelo o inventariante, que agiu com desídia na
condução do inventário, deixando de proceder ao regular andamento do processo, pois sequer prestou as primeiras
declarações, a manutenção da decisão que determinou sua remoção do cargo de inventariante é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.168400-1/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
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17/07/2018, publicação da súmula em 25/07/2018).
Com tais considerações, JULGO PROCEDENTEo pedido para REMOVER LINDINALVA OLIVEIRA DE SOUSAdo seu encargo de inventariante nos autos do
processo nº 3743-45.2013.8.10.0022, nomeando em sua substituição ELBIS SILVA DA CONCEIÇÃO,representado por sua genitora CLAUDIANA DE
ARAÚJO SILVA, uma vez que se trata do único herdeiro do falecido além da requerida, tornando sem efeito o termo de compromisso de inventariante outrora
assinado pela requerida, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado e cumprida a determinação abaixo, arquive-se, com as anotações necessárias.
Junte-se cópia desta sentença nos autos nº 3743-45.2013.8.10.0022.
Açailândia/MA, Quarta-feira, 14 de Agosto de 2019.
CLÉCIA PEREIRA MONTEIRO
Juíza de Direito - 2ª Vara da Família

PROCESSO nº 0801422-62.2017.8.10.0022
GUARDA (1420)
PARTE AUTORA: E.S.G
PARTE REQUERIDA: E.P.P.S e outros
S E N T E N Ç A
Trata-se de AÇÃO DE GUARDA promovida por E.S.G, em face de E.P.P.S e T.J.S.G, todos devidamente qualificados.
A inicial narra, em síntese, que as crianças G. e T. são filhos dos requeridos, conforme Certidões de Nascimento em anexo fazem
prova. A Sra. E.S.S., ora requerente, é irmã da genitora dos menores, e, portanto, tia materna das crianças, pugnando apenas pela
guarda judicial de seus sobrinhos, uma vez que já detém sua guarda fática.
A mãe biológica das crianças está morando atualmente no Distrito Federal, e deixou seus filhos nesta cidade aos cuidados da
autora, pois está à procura de emprego, não tendo condições de ofertar os cuidados materiais e afetivos que os filhos merecem e
precisam.
Lado outro, a relação das crianças com o genitor é bastante ruim, conforme se pode averiguar por meio do boletim de ocorrência
lavrado em desfavor do genitor (em anexo), tendo como vítimas os próprios filhos menores, e também, a decisão judicial que
deferiu medidas protetivas em prol destes que, outrora, sofreram ameaça do pai.
Assim, requer a concessão da guarda das crianças, como forma de regularizar os cuidados de fato que já presta aos sobrinhos.
A inicial foram juntados os documentos sob ID nº 6066276/6066313.
Laudo Psicológico com parecer favorável ao pedido de guarda juntado em ID nº 9167848.
Designada audiência de conciliação, compareceu o genitor biológico das crianças, que manifestou sua concordância com o pedido
de guarda. A carta precatória expedida para citação da genitora não retornou em tempo hábil (ID nº 9202239).
Certidão juntada em ID nº 10588482, informando que a requerida Tereza de Jesus da Silva foi citada pessoalmente e informou ao
oficial de Justiça que não tinha interesse em contestar conforme consta na precatória devolvida ID nº 9875493.
Foi determinado a realização de Estudo Social do caso, juntado em ID nº 21005467, com parecer favorável ao pedido.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Estadual opinou pela procedência do pedido dos autores (ID nº
21625749).
É relatório. Decido.
Oinstituto da guarda, após o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), passou a ser encarado,
precipuamente, como medida preparatória à adoção ou à tutela, como resulta claro da leitura do § 1º do art. 33 da mencionada Lei.
Entretanto, em casos excepcionais, poderá ser deferida a guarda fora dessas hipóteses, "para atender a situações peculiares ou
suprir a falta eventual dos pais ou responsável" (art. 33, § 2º, ECA), inclusive para efeito de aquisição formal da condição de
dependente, também sob o aspecto previdenciário (art. 33, §3º, ECA).
No caso dos autos, a parte autora passou a exercer a guarda de fato dos sobrinhos, sendo o pedido assim no intuito de formalizá-
la, nos moldes do art. 33, §1º, do ECA.
As provas colacionadas demonstram que, de fato, a parte autora exerce a guarda das crianças, provendo as suas necessidades e
lhe dando carinho e cuidado.
Os genitores biológicos das crianças, por sua vez, foram citados e concordaram com o pedido de guarda realizado pela parte
autora.
Por fim, presente a possibilidade jurídica do pedido, é de ser considerado que os estudos social e psicológico elaborados, com
parecer no sentido de que a autora possui condição socioeconômica favorável à guarda, demonstrando ter carinho, amor e
respeito necessários ao desenvolvimento emocional e psicológico dos sobrinhos, com harmoniosa integração, o que evidencia
mais uma vez a veracidade das afirmações da inicial e indica a conveniência da medida postulada, a qual virá ao encontro dos
interesses das crianças, que devem sobrelevar aos demais.
Nesse sentido, a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR MATERNO. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTUDO SOCIAL. OS APELANTES
POSSUEM MELHORES CONDIÇÕES PARA GARANTIR O PLENO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. ESTABELECIMENTO
DE VÍNCULO AFETIVO DA CRIANÇA COM OS ADOANTES NÃO CADASTRADOS. FATOS QUE, POR SI, NÃO DENOTAM A
PRÁTICA DE ILÍCITO. APELANTE TIA BIOLÓGICA DA CRIANÇA. ART. 50, §13º, II. SENTENÇA REFORMADA. ADOÇÃO
DEFERIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.[...] III. No caso, está sendo atendido o melhor interesse da criança, pois os
requerentes, ora apelantes, já vem suprindo as necessidades socioafetivas e materiais da criança, sendo capaz de
assegurar a proteção, assistência e educação que lhe é devida, conforme explanado na sentença que deferiu a guarda legal,
de modo que não se vislumbram melhores condições para o desenvolvimento com a mãe biológica. IV. Apelação CONHECIDA e
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PROVIDA para reformando a decisão de base deferir o pedido de adoção da criança em favor dos apelantes em atendimento ao
melhor interesse da criança,de acordo com o parecer ministerial. (ApCiv 0153372018, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ
BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018).
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
DEFIRO a guarda das crianças G. G. DA S. e T. E. G., a autora E.S.G, devendo esta, após as formalidades legais, prestar o
compromisso de bem e fielmente desempenhar seu encargo, mediante termo nos autos e no livro competente (art. 32, ECA),
ressalvada, no entanto, sua revogação, a qualquer tempo, desde que haja alteração na situação de fato.
Sem custas, com fulcro no art. 141, § 2º da Lei nº. 8.069/1990.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Notifique-se o Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.
Açailândia/MA, Sexta-feira, 09 de Agosto de 2019.
CLÉCIA PEREIRA MONTEIRO
Juíza de Direito - 2ª Vara da Família

CLASSE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
ASSUNTO: [Fixação, Alimentos]
PROCESSO: 0801615-09.2019.8.10.0022
PARTE REQUERENTE: M.O.L.S
PARTE REQUERIDA: J.W.S.S
S E N T E N Ç A
Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS formulada por P. L. S. S. representado(a) por sua genitora M.O.L.S, em face de J.W.S.S, todos
devidamente qualificados.
Em decisão sob ID nº 18707935, foram fixados alimentos provisórios, concedido a parte autora os benefícios da justiça gratuita,
bem como designada audiência de conciliação e julgamento.
Realizada a audiência designada, as partes chegaram a um acordo, conforme ID nº 21517823.
O representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação do acordo firmado.
É o relatório. Decido.
Realizada a audiência de conciliação e julgamento prevista na Lei 5.478/68, as partes chegaram a um acordo sobre a fixação de
alimentos em favor do(s) filho(s).
Observo que referido acordo celebrado entre as partes foi realizado de forma livre e consciente e que atende aos interesses do(s)
infante(s), sendo estabelecido nos seguintes termos:
"Acordaram as partes da seguinte forma: Fica o Requerido obrigado pelo pagamento da pensão alimentícia ao filho no valor de
30% (trinta por cento) do salário mínimo, atualmente equivalente a R$ 300,00 (trezentos reais), cuja importância será depositada
em conta em nome da representante do menor, na Caixa Econômica Federal, agência 4063 operação 013, conta poupança
39898-1, todo o dia 10 de cada mês, a contar do mês agosto de 2019. Ficou acordado também que o requerido arcará com a
totalidade das despesas médicas e escolares relacionadas aos gastos com o menor."
O Ministério Público em análise do acordo firmado manifestou sua concordância e requereu a homologação por sentença.
Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas partes para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, e, via de consequência, DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil.
Condeno as partes, igualmente, no pagamento das custas processuais, emolumentos e honorário advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor da condenação, ressaltando, no entanto, que, quanto as partes eventualmente beneficiárias da assistência judiciária
gratuita, a exigibilidade de tais verbas ficará suspensa até que reúnam condições financeiras de adimpli-las, pelo prazo máximo de
05 (cinco) anos, quando ocorrerá a prescrição de tal pretensão, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/1950 e art. 98, §3º do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.
Açailândia/MA, Sexta-feira, 09 de Agosto de 2019.

CLÉCIA PEREIRA MONTEIRO
Juíza de Direito - 2ª Vara da Família

CLASSE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
ASSUNTO: [Alimentos]
PROCESSO: 0802548-79.2019.8.10.0022
PARTE REQUERENTE: J.J.S
ADVOGADO: INGRID KAROLINE SOUSA AMARAL (OAB/MA 20.288)
PARTE REQUERIDA: J.L.S
S E N T E N Ç A
Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS formulada por R. DE J. DOS S., R. DE J. S. e R. DE S. DOS S. representado(a) por sua
genitora J.J.S, em face de J.L.S, todos devidamente qualificados.
Em decisão sob ID nº 20632221, foram fixados alimentos provisórios, concedido a parte autora os benefícios da justiça gratuita,
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bem como designada audiência de conciliação e julgamento.
Realizada a audiência designada, as partes chegaram a um acordo, conforme ID nº 21476000.
O representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação do acordo firmado.
É o relatório. Decido.
Realizada a audiência de conciliação e julgamento prevista na Lei 5.478/68, as partes chegaram a um acordo sobre a fixação de
alimentos em favor do(s) filho(s).
Observo que referido acordo celebrado entre as partes foi realizado de forma livre e consciente e que atende aos interesses do(s)
infante(s), sendo estabelecido nos seguintes termos:
"Fica o Requerido obrigado pelo pagamento da pensão alimentícia aos filhos no valor de 33% (trinta e três por cento) do salário
mínimo, atualmente equivalente a R$ 329,34 (trezentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), cuja importância será
depositada em conta em nome da representante dos menores, na Caixa Econômica Ag. 1119 op. 023 conta poupança
00005044-9, todo o dia 15 de cada mês, a contar do mês agosto de 2019. Em relação aos alimentos provisórios fixados no valor
de R$ 349,30 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) na decisão por meio do id n° 20961923, o requerido se obriga a
pagar no dia 15.11.2019, também por meio de depósito bancário na conta da requerente."
O Ministério Público em análise do acordo firmado manifestou sua concordância e requereu a homologação por sentença.
Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas partes para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, e, via de consequência, DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil.
Condeno as partes, igualmente, no pagamento das custas processuais, emolumentos e honorário advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor da condenação, ressaltando, no entanto, que, quanto as partes eventualmente beneficiárias da assistência judiciária
gratuita, a exigibilidade de tais verbas ficará suspensa até que reúnam condições financeiras de adimpli-las, pelo prazo máximo de
05 (cinco) anos, quando ocorrerá a prescrição de tal pretensão, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/1950 e art. 98, §3º do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.
Açailândia/MA, Sexta-feira, 09 de Agosto de 2019.

CLÉCIA PEREIRA MONTEIRO
Juíza de Direito - 2ª Vara da Família

PROCESSO 0803013-88.2019.8.10.0022
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR: M. R. V. DA S.
ADVOGADO: ANTONIO JOSÉ FERREIRA LIMA FILHO (OAB/MA 10.693)
RÉU: W. S. C.
FINALIDADE: PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA: Trata-se de pedido de suspensão de ordem de prisão do alimentante M. R. V. DA
S..O presente pedido foi realizado de forma autônoma a execução nº 0802157.61.2018.8.16.0022, e foi equivocadamente
distribuído a este Juízo durante período de final de semana, como em expediente normal, quando deveria ter sido protocolizado
em regime de plantão judicial.Ainda assim, este Juízo, plantonista a época, decidiu sobre o pedido de soltura, deferindo-o, a fim
de evitar prejuízos ao executado, conforme decisão constante nos autos.O Ministério Público se manifestou pelo arquivamento
dos autos, uma vez que trata-se apenas do pedido de soltura do alimentante que quitou sua dívida alimentar, estando o objeto
exaurido.É o relatório. Decido.Compulsando os autos, conforme acima descrito, a presente demanda trata-se apenas do pedido
de soltura do alimentante M. R. V. DA S., que realizou o pagamento do débito alimentar cobrado nos autos da execução nº
0802157.61.2018.8.16.0022, e já fora posto em liberdade.Assim, a prestação jurisdicional necessária a esta demanda está
exaurida, razão pela qual resta como providência o seu arquivamento.Ante o exposto, considerando que o objeto da demanda
encontra-se satisfeito, DETERMINO o arquivamento destes autos.Providencie a Secretaria Judicial com as providências
necessárias ao arquivamento, observando as formalidades legais.Cumpra-se.Açailândia/MA, Terça-feira, 27 de Agosto de
2019.CLÉCIA PEREIRA MONTEIRO.Juíza de Direito - 2ª Vara da Família.

PROCESSO 0805257-58.2017.8.10.0022
PETIÇÃO CÍVEL (241)
AUTOR: C.C.F
ADVOGADO: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO (OAB/MA 8875)
RÉU: L.C.I.R. e outros
S E N T E N Ç A
Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM movida por C.C.F em face de L.C.I.R e
J.I.R.J, sendo a primeira suposta companheira, e os demais requeridosfilhos do falecido J.I.R, devidamente qualificados nos autos.
Alega a parte autora, em síntese, que conviveu em regime de união estável com o falecido desde o ano de 1985, até seu
falecimento, que ocorreu em 03 de junho de 2001, conforme certidão de óbito anexa.
Da união tiveram dois filhos, que são os ora requeridos.
Requer, assim, o reconhecimento da união que existiu em vida com o Sr. José Inocêncio Rodrigues.
Foram acostados a inicial os documentos sob ID nº 9449655/9449856.
Os requeridos foram citados, contudo, não contestaram o pedido (ID nº 18483592).
Designada e realizada audiência de justificação, foram inquiridas duas testemunhas, sendo que o advogado da parte autora
informou que as alegações finais são remissivas a inicial (ID nº 20865220).
O Ministério Público apresentou parecer manifestando-se pela sua não intervenção do feito, por entender ausente qualquer

Página 551 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



hipótese legal que justifique sua atuação.
É o relatório. Decido.
Presentes estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Não havendo questão preliminar a ser examinada, passo à
análise do mérito.
Cumpre esclarecer que, há previsão legal ao caso em tela, ou seja, a União Estável está regulada no artigo 1.723 e seguintes do
novo Código Civil e a Constituição Federal estabelece em seu artigo 226, caput e parágrafo terceiro, que a família, base da
sociedade, tem especial proteção do Estado e, para efeito desta proteção, é reconhecida a união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
Para tanto, a Lei número 9.278/1996, que veio regular o parágrafo terceiro do artigo 226 da Constituição Federal, reconhece como
entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de
constituição de família.
O pedido destes autos limita-se ao reconhecimento da união estável para todos os fins de direito inclusive previdenciário.
No caso em análise, observa-se que não há controvérsia a respeito da convivência duradoura, pública e contínua entre a parte
autora e o de cujus José Inocêncio Rodrigues, fato não contestado pelos herdeiros, que são filhos comuns da autora com o
falecido, bem como reafirmar em audiência por meio das testemunhas inquiridas.
Observo, ainda, que foi juntada a inicial vasta documentação demonstrando a existência da convivência da autora com o falecido.
O que define a união estável é o affectio maritalis, sendo de se exigir em regra que a união seja diuturna, ininterrupta, com
coabitação permanente more uxorio e affectio societatis.
Nesse sentido é a Jurisprudência dos nossos Tribunais:
UNIÃO ESTÁVEL. PRESSUPOSTOS. AFFECTIO MARITALIS. COABITAÇÃO. PUBLICIDADE DA RELAÇÃO. PROVA.
PRINCÍPIO DA MONOGOMIA. 1. Não constitui união estável o relacionamento entretido sem a intenção clara de constituir um
núcleo familiar. 2. A união estável assemelha-se a um casamento de fato e indica uma comunhão de vida e de interesses,
reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela affectio
maritalis. 3. Não é permitido, no nosso ordenamento jurídico, a coexistência de dois casamentos ou de uma união estável
paralela ao casamento ou de duas uniões estáveis paralelas. 4. Constituiu concubinato adulterino a relação entretida pela
autora e o réu, pois o casamento dele com outra pessoa se manteve hígida no período que alega terem vivido em união estável.
Inteligência do art. 1.727 do Código Civil. 5. Não comprovada a entidade familiar, nem que a autora tenha concorrido para
aquisição de qualquer bem, a improcedência da ação se impõe. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70072305410, Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 22/02/2017).
Com efeito, para o reconhecimento de uma relação amorosa como sendo união estável, é preciso que sejam atendidas as
exigências do art. 1.723 do Código Civil, isto é, que a convivência entre homem e mulher seja “contínua e duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de família” .
A configuração de uma união estável depende da presença de elementos de convicção que caracterizem uma entidade familiar e
que devem ser analisados conjuntamente, incumbindo ao autor da demanda o ônus da prova do fato constitutivo do direito
buscado, nos exatos termos do art. 373, inc. I, do atual Código de Processo Civil.
A documentação acostada aos autos, a existência dos filhos em comum dos ex-companheiros, ora requeridos, bem como a prova
testemunhal produzida comprovam que realmente houve um relacionamento em regime de união estável entre a requerente e o de
cujus.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE na forma do artigo 487, I, do atual Código de Processo Civil, o pedido formulado pela
Requerente para DECLARAR A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL entre C.C.F.eJ.I.R. no período compreendido entre o ano de
1985e 03 de junho de 2001, ou seja, cerca de 16 (dezesseis) anos, data em que declaro dissolvida a referida união.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Custas pela parte requerida, a quem ora defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, por entender presentes os requisitos
do art. 98 e seguinte do CPC. Assim, a exigibilidade de tal verba fica condicionada a previsão do art. 98, §3º do CPC.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações de praxe.
Açailândia/MA, Sexta-feira, 09 de Agosto de 2019.
CLÉCIA PEREIRA MONTEIRO
Juíza de Direito - 2ª Vara da Família

Primeira Vara da Família de Açailândia

PROCESSO Nº 0002583-19.2012.8.10.0022 (25832012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: JOSÉ DE RIBAMAR RODRIGUES MORAIS ( OAB 3423-MA ) e DEUSA MIRANDA MORAIS (OAB 3423-MA)
INVENTARIADO: Processo em Segredo de Justiça 
FAZ SABER A TODOS QUE O PRESENTE, OU DELE TIVEREM CONHECIMENTO, que ficam devidamente intimadas as partes
através de seus patronos do inteiro teor da parte final da decisão judicial que segue adiante: [...] Intime-se a inventariante para
apresentar as últimas declarações, no prazo de 10 (dez) dias [...]. Açailândia/MA, 30 de julho de 2018. Franklin Silva Brandão
JuniorJuiz de Direito Resp: 192161

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE AÇAILÂNDIA
1ª VARA DE FAMÍLIA

EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS)
PROCESSO Nº 0804474-32.2018.8.10.0022 (PJE)
AÇÃO: DIVORCIO

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

ADVOGADO: Defensoria Pública do Estado do Maranhão

REU: Processo em Segredo de Justiça

DE ORDEM DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA CLÉCIA PEREIRA MONTEIRO, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª

VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA, RESPONDENDO PELA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ESTADO DO

MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC…

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramita a

ação acima epigrafada, que tem como requerido(a) FRANCISCO REGIVAL DA CONCEIÇÃO, brasileiro(a),

atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo que se expediu o presente, com a finalidade de CITAR o(a)

requerido(a) para tomar conhecimento da ação e, querendo, oferecer resposta, no prazo de 15(quinze) dias. E para

que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será afixado em lugar público de costume e

publicado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Açailândia, 02 de setembro de 2019.

DILVANA RIBEIRO DOURADO LIMA - Auxiliar Judiciáro.

Segunda Vara Cível de Açailândia

PROCESSO Nº 0004167-53.2014.8.10.0022 (41672014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: BANCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 
ADVOGADO: MARIO FERREIRA PEREIRA FILHO ( OAB 9326-MA ) MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/MA 5643-A) AMANDIO
FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/MA 9.976-A)
REU: ML CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO: LARA,PONTES E NERY OAB/MA 247
ATO ORDINATÓRIO Portaria - Conjunta 52017 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.Cumprindo determinações contidas
no artigo 1º, §2º da Portaria Conjunta 52017, que regulamenta as fases de liquidação e/ ou cumprimento provisório ou definitivo de
sentença prolatadas nos autos dos processos físicos, fica intimada a parte credora, por seu advogado, do trânsito em julgado da
sentença/acordão e, cientificado, que, querendo dar início à liquidação ou cumprimento definitivo do título judicial, deverá utilizar o
peticionamento eletrônico (Pje-TJMA), tudo conforme portaria supramencionada.Açailândia, 2 de setembro de 2019
____________________________Andréia Amaral RodriguesSecretária Judicial da 2ª VaraMatrícula 146811 Resp: 164723

PROCESSO Nº 0004758-44.2016.8.10.0022 (47582016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARCIANO PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: RENAN ALMEIDA FERREIRA ( OAB 13216-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OABMA 23.255 )

ATO ORDINATÓRIO: Provimento nº 22/2018, art. 1º, inciso XXXIII, da Corregedoria Geral de Justiça Nos termos do provimento
supramencionado, fica intimada a parte exequente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para, no prazo de 05(cinco) dias, se
manifeste sobre os documentos juntados às ff. 158/161 dos autos (depósito referente à satisfação do crédito).Açailândia, 27 de
agosto de 2019.
Andréia Amaral Rodrigues
Secretária Judicial da 2ª Vara Matrícula 146811

PROCESSO Nº 0005070-20.2016.8.10.0022 (50702016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A 
ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248-MA )
REU: MANOEL DA SILVA NASCIMENTO
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ATO ORDINATÓRIO: Provimento nº 22/2018, art. 1º, inciso I, da Corregedoria Geral de Justiça. Nos termos do provimento
supramencionado, fica intimada a parte requerente, por seus advogado(s), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste
sobre a correspondência devolvida/Aviso de Recebimento - AR, juntada aos autos à f. 102. Motivo da devolução: Não existe o
número indicado.Açailândia, 27 de agosto de 2019.
Andréia Amaral Rodrigues
Secretária Judicial da 2ª Vara CívelMatrícula 146811

Segunda Vara Criminal de Açailândia

PROCESSO: 1142-37.2011.8.10.0022
VITIMA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MPE
ACUSADO(A): BERNADETE DAS GRAÇAS TEODORO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL-DPE
ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE AÇAILÂNDIA-MA
2ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 1142-37.2011.8.10.0022
DENOMINAÇÃO: Processo Criminal | Procedimentos Investigatórios | Inquérito Policial
DATA DO AJUIZAMENTO: 20/07/2017 10:27:37
PARTE(S) AUTORA(S): BERNADETE DAS GRAÇAS TEODORO
PARTE RE(S):BERNADETE DAS GRAÇAS TEODORO O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Frederico Feitosa de Oliveira, Juiz(a) de
Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão. Faz saber a todos quanto o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo tramita os autos da ação em epígrafe. FINALIDADE:CITAR o(s)
acusado(s) Bernadete das Graças Teodoro, Brasileiro(a), Solteiro(a), com endereço a Rua 14, Quadra 47, Lote 29, Maracanã,
Cep: -, nascido em 21/05/1959, filho de Geralda de Melo Teodoro, atualmente em local incerto e não sabido, para apresentar(em)
resposta à acusação no prazo de dez (10) dias nos autos da ação supra mencionada.Na resposta, o acusado poderá arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. E, para que chegue ao seu conhecimento,
se passou o presente edital, que será afixado no átrio do edifício do Fórum e publicado no Diário Eletrônico da Justiça. O que se
CUMPRA nos termo e na forma da Lei. Dado e passado o presente, nesta secretaria judicial a meu cargo, nesta cidade de
Açailândia-MA, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.Frederico Feitosa de Oliveira - Juiz de Direito

PROCESSO: 1470-88.2016.8.10.0022
VITIMA: ISABEL SANTTOS MESQUITA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MPE
ACUSADO: PEDRO SANTOS MESQUITA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE AÇAILÂNDIA-MA
2ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 1470-88.2016.8.10.0022
DENOMINAÇÃO: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
DATA DO AJUIZAMENTO: 23/06/2017 15:22:10
PARTE(S) AUTORA(S): ISABEL SANTOS MESQUITA
PARTE RE(S):PEDRO SANTOS MESQUITA
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Frederico Feitosa de Oliveira, Juiz(a) de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Açailândia, Estado do Maranhão. Faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este
Juízo tramita os autos da ação em epígrafe. FINALIDADE: CITAR o(s) acusado(s) Pedro Santos Mesquita, Brasileiro(a),
Casado(a), com endereço a Rua São Domingos, 427, Pq. São José, Cep: -, nascido em 16/07/1967, filho de Maria Santos
Mesquita, atualmente em local incerto e não sabido, para apresentar(em) resposta à acusação no prazo de dez (10) dias nos autos
da ação supra mencionada.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário. E, para que chegue ao seu conhecimento, se passou o presente edital, que será afixado no átrio do edifício do
Fórum e publicado no Diário Eletrônico da Justiça. O que se CUMPRA nos termo e na forma da Lei. Dado e passado o presente,
nesta secretaria judicial a meu cargo, nesta cidade de Açailândia-MA, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Frederico
Feitosa de Oliveira- Juiz de Direito

PROCESSO:2044-48.2015.8.10.0022
VITIMA: VITORIA MAGALHÃES SOUSA
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ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL- MPE
ACUSADO: JOSE FURTADO SOUSA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL-DPE
ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE AÇAILÂNDIA-MA
2ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 2044-48.2015.8.10.0022
DENOMINAÇÃO: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
DATA DO AJUIZAMENTO: 11/07/2017 12:35:37
PARTE(S) AUTORA(S): VITORIA MAGALHAES SOUSA
PARTE RE(S):JOSE FURTADO SOUSA
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Frederico Feitosa de Oliveira, Juiz(a) de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Açailândia, Estado do Maranhão. Faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este
Juízo tramita os autos da ação em epígrafe.FINALIDADE:CITAR o(s) acusado(s) Jose Furtado Sousa, Nao Informado, Nao
Informado, com endereço a Qd-100 Lt-241, Vila Ildemar, Cep: 65930-000, nascido em / /, filho de Lina Furtado Sousa, atualmente
em local incerto e não sabido, para apresentar(em) resposta à acusação no prazo de dez (10) dias nos autos da ação supra
mencionada.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário. E, para que chegue ao seu conhecimento, se passou o presente edital, que será afixado no átrio do edifício do Fórum
e publicado no Diário Eletrônico da Justiça. O que se CUMPRA nos termo e na forma da Lei. Dado e passado o presente, nesta
secretaria judicial a meu cargo, nesta cidade de Açailândia-MA, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.Frederico
Feitosa de Oliveira -Juiz de Direito

PROCESSO: 826-77.2018.8.10.0022
VITIMA: KATIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MPE
ACUSADO: JESSE DE JESUS ALMEIDA SANTANA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL-DPE
ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE AÇAILÂNDIA-MA
2ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 826-77.2018.8.10.0022
DENOMINAÇÃO: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
DATA DO AJUIZAMENTO: 29/06/2018 15:44:56
PARTE(S) AUTORA(S): KATIA CONCEICAO DE OLIVEIRA
PARTE RE(S):JESSE DE JESUS ALMEIDA SANTANA
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Frederico Feitosa de Oliveira, Juiz(a) de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Açailândia, Estado do Maranhão. Faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este
Juízo tramita os autos da ação em epígrafe. FINALIDADE: CITAR o(s) acusado(s) Jesse de Jesus Almeida Santana, Nao
Informado, Nao Informado, com endereço a Qd 05, Lote 09, Colinas Park, Cep: 65930-000, nascido em 19/01/1961, filho de Nely
de Almeida Santana, atualmente em local incerto e não sabido, para apresentar(em) resposta à acusação no prazo de dez (10)
dias nos autos da ação supra mencionada.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário. E, para que chegue ao seu conhecimento, se passou o presente edital, que será
afixado no átrio do edifício do Fórum e publicado no Diário Eletrônico da Justiça. O que se CUMPRA nos termo e na forma da Lei.
Dado e passado o presente, nesta secretaria judicial a meu cargo, nesta cidade de Açailândia-MA, Estado do Maranhão, aos 2 de
setembro de 2019. Frederico Feitosa de Oliveira - Juiz de Direito

PROCESSO: 1415-50.2010.8.10.0022
VITIMA: A SOCIEDADE
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MPE ( ACUSADOR)
ACUSADO: ARLINDO FELISBERTO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL-DPE ( DEFENSOR)
EDITAL DE INTIMAÇÂO
(Prazo de 60 dias) Art. 392, VI, § 1º, do CPP
FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Açailândia- MA, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Secretaria Judicial, tramita a Ação Penal de nº 1415-50.2010.8.10.0022, que figura como Autor: Ministério Público
Estadual e Réu(s): Arlindo Felisberto, Ato. a Sociedade: Ato. Atualmente em local incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO
do réu e/ou da vítima da respeitável Sentença de 34, nos termos do art. 392, VI, § 1º, do CPP, que JULGOU EXTINTA A
PUNIBILIDADE do acusado por força do art. 107, IV, do Código Penal. SEDE DO JUÍZO: Av. Dr. José Edilson C. Ribeiro,
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Açailândia (MA), CEP 65.930-000 - Telefax: (99) 3538-0381. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Açailândia, Estado do
Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu, ___________, Márcio Leray Costa, Secretária Judicial da 2ª Vara Criminal, subscrevo e
178574, digitou. FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal

PROCESSO:551-75.2011.8.10.0022
VITIMA: A ORDEM PÚBLICA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MPE ( ACUSADOR)
ACUSADO: ANTONIA ALVEZ VELOSO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL-DPE
EDITAL DE INTIMAÇÂO
(Prazo de 60 dias) Art. 392, VI, § 1º, do CPP /FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Açailândia- MA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER a todos quanto o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Secretaria Judicial, tramita a Ação Penal de nº 551-75.2011.8.10.0022, que
figura como Autor: Ministério Público Estadual e Réu(s): Antonia Alves Veloso, Ato. ORDEM PÚBLICA: Ato. Atualmente em local
incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu e/ou da vítima da respeitável Sentença de 209, nos termos do art. 392, VI,
§ 1º, do CPP, que JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado por força do art. 107, IV, do Código Penal. SEDE DO JUÍZO:
Av. Dr. José Edilson C. Ribeiro, Açailândia (MA), CEP 65.930-000 - Telefax: (99) 3538-0381. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu, ___________, Márcio Leray Costa, Secretária Judicial
da 2ª Vara Criminal, subscrevo e 178574, digitou. FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA
Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal

PROCESSO: 938-95.2008.8.10.0022
VITIMA: A COLETIVIDADE
ADVOGADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL-MPE ( ACUSADOR)
ACUSADO: JOSE ELIZEU GOMES DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL-DPE ( DEFENSOR)
EDITAL DE INTIMAÇÂO
(Prazo de 60 dias) Art. 392, VI, § 1º, do CPP FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Açailândia- MA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER a todos quanto o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Secretaria Judicial, tramita a Ação Penal de nº 938-95.2008.8.10.0022, que
figura como Autor: Ministério Público Estadual e Réu(s): Jose Elizeu Gomes da Silva, Ato. a Coletividade: Ato. Atualmente em local
incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu e/ou da vítima da respeitável Sentença de 49-50, nos termos do art. 392,
VI, § 1º, do CPP, que JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado por força do art. 107, IV, do Código Penal. SEDE DO
JUÍZO: Av. Dr. José Edilson C. Ribeiro, Açailândia (MA), CEP 65.930-000 - Telefax: (99) 3538-0381. Dado e passado nesta cidade
e Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu, ___________, Márcio Leray Costa, Secretária Judicial
da 2ª Vara Criminal, subscrevo e 178574, digitou.FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA- juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal

PROCESSO: 2963-08.2013.8.10.0022
VITIMA: A ORDEM PÚBLICA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MPE ( ACUSADOR)
ACUSADO: IVAN LIMA VERAS
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL-DPE (DEFENSOR)
EDITAL DE INTIMAÇÂO
(Prazo de 60 dias) Art. 392, VI, § 1º, do CPP -FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Açailândia- MA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER a todos quanto o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Secretaria Judicial, tramita a Ação Penal de nº 2963-08.2013.8.10.0022, que
figura como Autor: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO e Réu(s): Ivan Lima Veras, Ato e Vítima: A ORDEM
PÚBLICA , Ato. Atualmente em local incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO da vítima e/ou do réu da respeitável
Sentença de fls. 69-70, nos termos do art. 392, VI, § 1º do CPP, que ABSOLVEU o acusado Ivan Lima Veras da Denúncia pela
prática do crime previsto no Lei Nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 306. SEDE DO JUÍZO: Av. Dr. José Edilson C. Ribeiro,
Açailândia (MA), CEP 65.930-000 - Telefax: (99) 3538-0381. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Açailândia, Estado do
Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, ___________, Márcio Leray Costa, Secretária Judicial da 2ª Vara Criminal, subscrevo
e Márcio Leray Costa, digitou. FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA-Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal

PROCESSO Nº 0000539-80.2019.8.10.0022 (5392019)
AÇÃO: PROCESSO ESPECIAL DE LEIS ESPARSAS | PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: FRANCISCO DA CONCEIÇAO BARBOSA
ADVOGADO: ADJACKSON RODRIGUES LIMA, OAB/MA: 10.314

Processo nº: 539-80.2019.8.10.0022Incidência Penal: art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.Autor: Ministério Público EstadualRéu:
Francisco da Conceição BarbosaSENTENÇAVISTOS E EXAMINADOS estes autos de Processo Crime registrados sob nº
539-80.2019.8.10.0022, em que é Autor o Ministério Público do Estado do Maranhão, por intermédio de sua Representante Legal,
e Réu Francisco da Conceição Barbosa.O Ministério Público Estadual, por intermédio de sua Representante Legal, em exercício
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neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial tombado (fls. 02-42), ofereceu
denúncia contra Francisco da Conceição Barbosa, brasileiro, nascido em 28.10.1980, filho de Ângelo da Anunciação Barbosa e
Diomar da Conceição, dando-o como incurso na pena do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.Narra a denúncia que, no dia 03.05.2019, o
acusado foi preso na Vila Ildemar, com oito pedras de crack e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).O Réu foi autuado
em flagrante delito.O acusado negou os fatos.Auto de apresentação e apreensão à fl. 21.O Réu, nos termos da nova Lei de Drogas
(artigo 55 da Lei nº 11.343/2006), e, por intermédio de Defensor Público apresentou defesa preliminar (fls. 70/71).Após juízo de
prelibação, a denúncia foi recebida (fl. 73) em 01.07.2019. Posteriormente, foi designado dia e hora para a audiência de instrução e
julgamento, promovendo-se a citação do acusado. Sete testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas (fls. 111-117).O Réu foi
interrogado e não confessou o fato. Alegou que tinha ido apenas deixar o valor da pensão do seu filho.Por sua vez, em razões
finais (fls. 122-126), a representante Ministerial apresentou suas alegações finais, pugnando pela condenação do Réu no crime de
tráfico de droga, após analisar o conjunto probatório, entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do
delito, bem como a responsabilidade criminal do Réu. Por outro lado, a defesa também apresentou suas alegações finais (fls.
132-136).Juntado aos autos Laudo Pericial Criminal às fls. 127-129.É o relatório. DECIDO.Trata-se de ação penal pública
incondicionada, objetivando apurar no presente processado a responsabilidade criminal de FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
BARBOSA, anteriormente qualificado, pela prática do delito de tráfico de drogas.A materialidade do crime de tráfico encontra-se
cabalmente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão e dos laudos periciais às fls. 21 e 127-129,
respectivamente.No caso em tela, faz-se importante consignar que para caracterização típica do delito de tráfico de drogas, além
da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal do Réu, na qual se torna
imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo artigo 52, I, da Lei nº 11.343/2006, o qual
enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) natureza e quantidade da substância apreendida; b) local e
condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente.Perceba-
se então que oito pedras de crack foram encontrados com o Réu. Durante a abordagem e em Juízo o Réu negou o fato. Ora, a
quantidade de drogas encontrada demonstra que o Réu é traficante de entorpecentes, como foi informado aos policiais no dia da
prisão pela pessoa conhecida como BRANCA, inclusive a testemunha JOEL viu o Réu dispensando parte das drogas. Portanto,
como dito, todos esses elementos apontam para o crime de tráfico de drogas praticado pelo Réu.Além de tudo isso, a apreensão
efetuada por ocasião do flagrante constatou crack.O flagrante se deu em razão de denúncia de populares que o Réu vendia
drogas.Da análise das provas dos autos, de logo, observo que não pairam dúvidas de que o Réu estava na posse da droga no
momento de sua prisão e que vendia naquele momento.Nesse contexto, os elementos de prova colhidos na instrução processual
revelam que efetivamente a droga pertencia ao acusado e destinava-se à traficância.Dessa forma, restou caracterizado que o Réu
estava na posse da droga apreendida para fins de traficância.A droga existia e foi encontrada/apreendida com o Réu.Impende
gizar, que em se tratando de crime de tráfico de entorpecentes, não há que se exigir prova direta, especialmente com testemunho
presencial da comercialização da droga ou do seu fornecimento, porquanto basta uma das condutas tipificadas na Lei de Drogas
para caracterizar tal delinquência.No tocante à quantidade de drogas apreendidas, é cediço o entendimento jurisprudencial e
doutrinário que a quantidade de droga apreendida não é o único fator a orientar a classificação do delito, devendo ser analisada
juntamente com os demais fatores identificados na Lei nº 11.343/2006. Como dito, a quantidade apreendida não possa por si só
determinar a classificação do delito. Muito embora, no presente caso, está em consonância com os demais fatores decisivos à
caracterização da infração legal tipificada na vestibular acusatória.As circunstâncias da prisão do Réu revelam a prática do delito
pela quantidade de drogas. Não há qualquer incoerência nos depoimentos colhidos. Denoto que os depoimentos colecionados nos
autos estão em perfeita harmonia com as demais provas dos autos, estando de acordo com as demais provas existentes, razão
pela qual, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.Diante disto, dúvidas não pairam sobre a
existência da droga na posse do Réu, bem como que a substância entorpecente apreendida se destinava para o tráfico ilícito de
entorpecentes.As provas apresentadas e produzidas pelo Ministério Público Estadual são seguras, harmônicas e insuspeitas de
qualquer credibilidade, portanto aptas para edição de decreto condenatório.Ademais, como dito, as circunstâncias da prisão
revelam também a prática do ilícito, uma vez que os policiais somente tiveram êxito na apreensão da droga pela denúncia de
populares.Assim, além da quantidade apreendida, a classificação do delito, no presente caso, pode ser revelada com a presença
de outros parâmetros decisivos. Ressalte-se, ainda, que na maioria das vezes é sabido que o traficante não anda com quantidade
muito elevada de substância entorpecente, primeiro, por dificultar o transporte e a ocultação e, segundo, para evitar que seja pego
e, caso seja descoberto, ter a sua fuga facilitada.Logo, estando amplamente comprovado que o Réu tinha droga para fins de
traficância, essa situação caracteriza a prática do ilícito tipificado no artigo 33, caput, da nova Lei de Drogas.Com estas
considerações, forçoso reconhecer que a conduta de FRANCISCO DA CONCEIÇÃO BARBOSA é típica, pois se amolda à figura
prevista no artigo 33 da Lei nº 11343/2006; ilícita, porquanto não albergada por qualquer excludente da ilicitude e, culpável, na
medida em que ele é imputável, possuía condições suficientes de entender o caráter ilícito do fato e, nas circunstâncias, lhe era
exigível portar-se de modo diverso, isto é, em harmonia com o ordenamento jurídico. Isto posto, e por tudo mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia e, em conseqüência, CONDENO o Réu FRANCISCO DA
CONCEIÇÃO BARBOSA, anteriormente qualificado, na sanção do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.Atento às disposições dos artigos
59 e 68, caput, do Código Penal, que elegeu o Sistema Trifásico de Nelson Hungria para a quantificação da sanção aplicável à
condenada, passo à fixação da pena. Quanto à culpabilidade normal.Reincidente.Nesse contexto a conduta social, é considerada
boa.Personalidade, sem maior análise.Circunstâncias do crime normais.Conseqüências do crime são
desconhecidas.Comportamento da vítima, nada a valorar.Por fim, a situação econômica do Réu é precária.Atento ao quantum
necessário à reprovação do crime e considerando a totalidade de circunstâncias favoráveis ao Réu, fixo a pena-base em 06 (seis)
anos de reclusão.Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Regime
semiaberto.Fixo a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa à base de 1/30 do salário mínimo à época do crime, em vista da
inexistência de dados quanto à situação financeira da RéA pena de multa deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias após o
trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP). Denego ao Réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que entendo estarem
presentes os pressupostos da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Por fim, seria um contra-senso determinar a
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soltura do réu após sua condenação a regime semiaberto, quando respondeu a todo o processo preso. EXPEÇA-SE
IMEDIATAMENTE A GUIA DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA.Custas de lei por conta do Réu.Com amparo no art. 15,
última parte, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, suspendo os direitos políticos da Ré enquanto durarem
os efeitos da condenação. Para tanto, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos Réus,
com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos
71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal. Também oportunamente, após o trânsito em julgado desta
decisão, oficie-se ao Instituto de Identificação da Capital, fornecendo informações sobre o julgamento do feito, e expeça-se a guia
competente.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oficie-se.Cumpra-se.Açailândia (MA), 29 de agosto de 2019.Frederico Feitosa
de Oliveira Juiz de Direito Resp: 162297

Alcântara

PROCESSO Nº 0000134-15.2019.8.10.0064 (1342019)
AÇÃO: LIBERDADE | LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA

REQUERENTE: LUAN JOSE DA SILVA
ADVOGADO: JOSELMA MARIA RODRIGUES LOBATO ( OAB 11552-MA )

D E C I S Ã O:Trata-se de Reiteração de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva com aplicação de medida cautelar de uso de
tornozeleira eletrônica, proposto em favor de LUAN JOSÉ DA SILVA alegando demora na juntada do exame toxicológico aos
autos.Parecer Ministerial pelo indeferimento do pedido às fls. 303/303-v.Eis o relatório. Decido. Com já fartamente fundamentado
em decisão de fls. 138/144, bem como confrontando o novo pedido de revogação de prisão com a decisão que decretou o
ergastulamento cautelar do mesmo, não vislumbro terem sido demonstrados motivos capazes de permitir a alteração da situação
prisional.A possibilidade da substituição do ergastulamento cautelar por medidas cautelares diversas da prisão também já foi
oportunamente analisada, tendo sido rechaçada tal possibilidade.Com já discorrido em decisão anterior, nem mesmo a
primariedade, residência e trabalhos fixos, além dos bons antecedentes são suficientes a sustentar a concessão de liberdade
quando preenchidos os requisitos do ergastulamento cautelar como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e assegurar a aplicação da lei penal.Por fim, vale ressaltar que o exame toxicológico já fora juntado aos autos desde o dia
13/08/2019, estando os autos em carga para a Defesa do requerente apresentar suas alegações finais. Além disso, pontuo que,
tendo a instrução criminal sido encerrada, não há que se falar em excesso de prazo, portanto, o feito encontra-se em regular em
andamento.ANTE O EXPOSTO, indefiro o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva com Pedido subsidiário de Liberdade
Provisória e, por consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do Requerente.Proceda-se às
intimações e requisições necessárias.Dê-se ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE
definitivamente.Cumpra-se.Alcântara (MA), 02 de setembro de 2019. Rodrigo Otávio Terças SantosJuiz de DireitoTitular da
Comarca de Alcântara Resp: 149484

PROCESSO Nº 0000145-44.2019.8.10.0064 (1452019)
AÇÃO: LIBERDADE | LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA

REQUERENTE: TIAGO GUSMÃO RODRIGUES
ADVOGADO: JOSELMA MARIA RODRIGUES LOBATO ( OAB 11552-MA )

D E C I S Ã O: Trata-se de Reiteração de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva com aplicação de medida cautelar de uso de
tornozeleira eletrônica, proposto em favor de TIAGO GUSMÃO RODRIGUES alegando que já houve o encerramento da instrução
penal e o réu não mais oferece risco a ordem pública.Parecer Ministerial pelo indeferimento do pedido às fls. 114/114-v.Eis o
relatório. Decido. Com já fartamente fundamentado em decisão de fls. 104-109, bem como confrontando o novo pedido de
revogação de prisão com a decisão que decretou o ergastulamento cautelar do mesmo, não vislumbro terem sido demonstrados
motivos capazes de permitir a alteração da situação prisional.A possibilidade da substituição do ergastulamento cautelar por
medidas cautelares diversas da prisão também já foi oportunamente analisada, tendo sido rechaçada tal possibilidade.Com já
discorrido em decisão anterior, nem mesmo a primariedade, residência e trabalhos fixos, além dos bons antecedentes são
suficientes a sustentar a concessão de liberdade quando preenchidos os requisitos do ergastulamento cautelar como a garantia da
ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.Além disso, tendo a instrução criminal já
sido encerrada, aguardando apenas a apresentação de alegações finais e posterior sentença, não há que se falar em excesso de
prazo, de modo que a Ação Penal encontra-se em regular andamento.ANTE O EXPOSTO, indefiro o Pedido de Revogação da
Prisão Preventiva com Pedido subsidiário de Liberdade Provisória e, por consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
decretada em desfavor do Requerente.Proceda-se às intimações e requisições necessárias.Dê-se ciência ao Ministério
Público.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE definitivamente.Cumpra-se.Alcântara (MA), 02 de setembro de 2019. Rodrigo
Otávio Terças SantosJuiz de DireitoTitular da Comarca de Alcântara Resp: 149484

PROCESSO Nº 0000674-68.2016.8.10.0064 (6772016)
AÇÃO: PROCESSO ESPECIAL DE LEIS ESPARSAS | PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS
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AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: BENEDITA DA TRINDADE PEREIRA e JORGE HENRIQUE DA SILVA SAMPAIO
ADVOGADO: ALDA SILVA PINHEIRO ( OAB 12487-MA ) e DR. NARDO ASSUNÇÃO DA CUNHA ( OAB 4613-MA )

PROCESSO Nº. 677/2016D E C I S Ã OPara continuação da audiência de instrução e julgamento, designo o dia 14/10/2019, às 10:30 horas, para continuação
da audiência de instrução e julgamento.PROCEDA-SE às intimações necessárias, com as advertências legais. DÊ-SE ciência ao Ministério Público.Cumpra-
se.Alcântara (MA), 31 de Maio de 2019.Rodrigo Otávio Terças SantosJuiz de DireitoTitular da Comarca de Alcântara Resp: 149484

PROCESSO Nº 0000075-37.2013.8.10.0064 (782013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARCIO ANDRE SILVA
ADVOGADO: CLAUDIOMAR DOMINICI DE LIMA ( OAB 8809-MA )

REU: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 128341-SP )

PROCESSO Nº. 78/2013D E S P A C H OCompulsando os autos, verifico que o requerido juntou petição informando sobre o depósito do quantum indenizatório
do reclamante e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, a parte requerente, requereu a expedição de alvará para levantamento dos valores.Desta
feita, expeçam-se dois alvarás, sendo um em nome da parte reclamante (R$ 8.139,76) e outro em nome do advogado (R$ 2.034,94 - 20% da
condenação).Intime-se a parte reclamante e seu advogado para o recebimento dos alvarás.Cumpra-se.Alcântara (MA), 26 de agosto de 2019. Rodrigo Otávio
Terças SantosJuiz de DireitoTitular da Comarca de Alcântara Resp: 149484

PROCESSO Nº 0000111-06.2018.8.10.0064 (1112018)
AÇÃO: PROCESSO ESPECIAL DE LEIS ESPARSAS | PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

ACUSADO: JOHNATHAN WILLY SILVA E SILVA
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO SANTOS PEREIRA ( OAB 4425 -MA ) e CLAUBER AUGUSTO COSTA PEREIRA (OAB
17263 - MA)

Processo: 111/2018 - Ação Penal D E S P AC H O Considerando que não consta nos autos recolhimento de preparo do recurso,
bem como pedido de assistência judiciária gratuita, INTIME-SE o apelante, através de seu advogado, para efetuar o
recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, conforme art. 806, § 2º, do
CPP.Cumpra-se.Alcântara, 28 de agosto de 2019.Rodrigo Otávio Terças SantosJuiz de DireitoTitular da comarca de Alcântara
Resp: 149484

PROCESSO Nº 0000250-60.2015.8.10.0064 (2532015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

DENUNCIANTE: DEPOL e MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

ACUSADO: ALECIO FERREIRA CANTANHEDE e JOAO CAPRISTANO MACEDO SOARES e JOELSON DINIZ NUNES
ADVOGADO: ITAMAURO PEREIRA CORREA LIMA ( OAB 8855-MA )

PROCESSO Nº. 253/2015D E S P A C H OTendo sido devolvidas as cartas precatórias, DESIGNO o dia 27/09/2019, às 08:00 horas, para continuação da
audiência de instrução e julgamento.PROCEDA-SE às intimações necessárias, com as advertências legais. DÊ-SE ciência ao Ministério Público.Cumpra-
se.Alcântara (MA), 02 de setembro de 2019.Rodrigo Otávio Terças SantosJuiz de DireitoTitular da Comarca de Alcântara Resp: 110676

PROCESSO Nº 0000179-53.2018.8.10.0064 (1792018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTORIDADE: Parte em Segredo de Justiça e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e POLICIA JUDICIARIA

ACUSADO: DAVID DOS SANTOS
D E C I S Ã O: Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a sentença de fls. 78/85, ao argumento de que o Magistrado
prolator da mesma utilizou como fundamento para elevar a pena a circunstância dos antecedentes da condenação criminal
prolatada nos autos do processo nº 87-66.2004.8.10.0064, contudo, o condenado neste processo foi DAVID DOS SANTOS
SOUSA, sendo que o Réu no presente processo é DAVID DOS SANTOS. Compulsando a sentença guerreada, verifico que assiste
razão ao Embargante, visto que, quando da prolação da sentença foi mencionada nas circunstâncias judiciais dos antecedentes a
condenação no processo nº 87-66.2004.8.10.0064, conforme consta equivocadamente na certidão de antecedentes criminais
juntada às fls. 64/65, contudo, o Réu no referido processo é DAVID DOS SANTOS SOUSA e não DAVID DOS SANTOS.Ocorre
que, apesar de ter sido mencionada a condenação do processo nº 87-66.2004, tal circunstância não fora valorada negativamente,
visto que a sentença condenatória não havia transitado em julgado.Desta feita, ACOLHO os Embargos e modifico a sentença de

Página 559 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



fls. 78/85, de modo que a sentença passará a ser lida da seguinte forma:"O tipo prevê como pena em abstrato detenção, de 03
(três) meses a 03 (três) anos, razão pala qual passo sua dosimetria.Atentando para as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,
vejo que a culpabilidade é GRAVE, já que o Acusado não respeitou o ambiente familiar.Quanto aos antecedentes, verifico não
serem negativos, apesar da extensa lista de processos criminais (fls. 64/65), uma vez que não consta nenhum processo com
sentença transitada em julgado.No que tange à conduta social verifico que o Acusado é contumaz em crimes que envolvem
violência contra a pessoa, nesta cidade, respondendo a diversos crimes por roubo, desta forma, não possui conduta compatível
com as regras da sociedade, devendo ser atribuído valor negativo ao mesmo.Quanto à personalidade do réu, verifico que
inexistem nos autos, elementos suficientes para sua aferição, razão pela qual deixo de atribuir um valor negativo.Os motivos do
crime são graves, demonstrando-se desarrazoado, pois o Acusado agrediu a companheira, apenas por ele estar embriagado.As
circunstâncias do crime são normais à espécie.No que tange às consequências do crime, entendo que foram graves por
desestruturar a relação familiar e o psicológico da vítima, à época sua companheira, cujas consequências e traumas para a vida
desta são inimagináveis.A vítima em nada contribuiu para a prática do crime.Considerando o conjunto das circunstâncias judiciais
retro indigitadas, fixo sua pena-base em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.Presente a circunstância
atenuante da confissão, de modo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e
07 (sete) dias de detenção.Não concorrem circunstâncias agravantes.Não se encontram presentes causas de diminuição e de
aumento de pena, razão pela qual torno, para este crime, a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de
detenção.Em consonância com o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, entendo que o Réu deve iniciar a pena no regime mais
gravoso, posto ser contumaz na prática de crimes envolvendo violência contra a pessoa. Assim, deve iniciar o cumprimento de
pena no REGIME SEMIABERTO.Nos termos do art. 387, § 2º, da Lei Adjetiva Penal, verifico que o condenado ficou preso
provisoriamente por 02 (dois) meses, todavia o mesmo já fora condenado em outra Ação Penal, devendo-se haver a unificação das
penas para se estabelecer o regime de cumprimento com tal somatória.Entendo que não estão preenchidos os requisitos do art. 44
do CP, razão pela qual DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.As circunstâncias judiciais
do Acusado não lhe são favoráveis, razão pela qual deixo de aplicar o art. 77, do Código Penal. Concedo ao Réu o direito de
recorrer em liberdade, tendo em vista a pena aplicada.DEMAIS DELIBERAÇÕESDEIXO DE CONDENAR o Acusado ao
pagamento das custas processuais, posto que foi assistido pela Defensoria Pública.SEM CONDENAÇÃO em reparação de danos,
uma vez que não há elementos para averiguar os danos causados à Vítima, que poderá, por outro lado, ingressar com ação na
esfera cível por danos morais, caso entenda devidos.Havendo recurso desta decisão, expeçam-se guias de recolhimento
provisório e formem-se os autos de Execução Provisória.CERTIFICADO o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes
providências:a) LANCEM-SE o nome do Réu no Rol dos Culpados;b) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a
condenação do Acusado, com sua devida identificação, acompanhada de cópia da presente decisão, para cumprimento do
disposto nos artigos 71, §2º, do Código Eleitoral e 15, III, da Constituição Federal;c) OFICIE-SE ao setor de identificação da
Secretaria de Segurança deste Estado, noticiando a condenação do Acusado para que sejam efetuados os respectivos registros.d)
FORME-SE os Autos de Execução de Pena, remetendo-os ao digno Juízo da Vara de Execuções Criminais.Dê-se ciência ao
Ministério Público, bem como à Vítima.Publique-se. Registre-se. Intime-se."Dê-se ciência.Sem condenação em custas.Publique-se
esta decisão. Intime-se. Cumpra-se.Alcântara (MA), 26 de Junho de 2019. Rodrigo Otávio Terças SantosJuiz de DireitoTitular da
Comarca de Alcântara Resp: 149484

PROCESSO Nº 0000232-34.2018.8.10.0064 (2322018)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

REQUERENTE: ALDENICE COSTA PEREIRA
ADVOGADO: JEONYS CALDAS CARVALHO AGUIAR ( OAB 15851-MA )

RÉU:

Processo n.º 232/2018 - Alvará JudicialRequerentes: Aldenice Costa PereiraS E N T E N Ç ATrata-se de Alvará Judicial ajuizado por ALDENICE COSTA
PEREIRA, visando ao levantamento de saldo de conta bancária deixado pelo falecido Hotelino Boaes França.Com a inicial foram colacionados os documentos de
fls. 07-29.Emendada a inicial com o pagamento das custas judiciais (fls. 33-34).O Banco do Brasil informou o saldo bancário de fls. 44.Oficiado, o INSS informou
a inexistência de dependentes cadastrados em nome do de cujus (fls. 48-57).Às fls. 60, consta parecer ministerial informando ausência de interesse nos
presentes autos.Eis o breve relatório. Após fundamentar, decido.O alvará judicial constitui mera autorização para os herdeiros receberem os valores que estejam
depositados em nome do de cujus e que estejam também disponíveis, não implicando determinação de pagamento. O pedido de expedição de alvará judicial é
cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existem valores deixados pelo de cujus e que não foram por ele utilizados, seja em depósitos bancários,
seja conta de poupança saldo de FGTS, PASEP ou resíduos salariais e previdenciários, inteligência da lei nº. 6.858/80.Compulsado os autos, verifico que foi
juntada a documentação necessária para o deferimento do pedido de levantamento de valores não recebidos em vida por seu titular, nos moldes preconizados
pelo art. 2º da Lei n.º 6.858/80, tendo a parte autora legitimidade para requerer o levantamento dos valores que não foram pagos ao de cujus.Todavia, da
Certidão de Óbito de fls. 22, consta o nome de 1 filho do falecido que, por sua vez, também possui direito aos valores deixados.Ademais, consta o ofício do INSS
informando que o de cujus não possuía dependentes habilitados perante a Previdência Social.Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, para
deferir a expedição de Alvará autorizando ALDENICE COSTA PEREIRA a receber, perante o Banco do Brasil, 50% (cinquenta por cento) do saldo da conta nº.
5.121-7 Agência 4729-5, deixado pelo falecido Hotelino Boaes França - CPF n.º 269.506.853-00. Da mesma forma, DEFIRO a expedição de alvará em favor de
DIEGO CUNHA FRANÇA, filho do de cujus, a fim de que possa fazer o levantamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes, devidamente corrigido até a data
do levantamento.Sem condenação em custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-
se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Alcântara (MA), 31 de Julho de 2019.Rodrigo Otávio Terças SantosJuiz de DireitoTitular da Comarca de Alcântara Resp:
149484

PROCESSO Nº 0000603-03.2015.8.10.0064 (6072015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Página 560 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: MICHEL RAMOS

S E N T E N Ç A: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu Denúncia em desfavor de MICHEL RAMOS, brasileiro,
convivente, lavrador, nascido em 25.11.1993, filho de Julieta Ramos, natural de São Luís, residente no Povoado Cujupe,
Alcântara/MA, imputando-lhe o delito capitulado no artigo 129, § 9° e artigo 147, do Código Penal c/c a Lei nº. 11.340/2006.Narra a
peça acusatória que, no dia 15.09.2015, por volta das 16:00h, na via pública, no Povoado Cujupe, o acusado ofendeu a integridade
corporal da vítima (Segredo de Justiça), sua ex-companheira, bem como a ameaçou. É informado, na exordial acusatória, que
após uma discussão entre o denunciado e a vítima, ocorrida na residência da mãe desta, após o denunciado ter ameaçado levar o
filho do casal, a ofendida saiu na companhia de duas cunhadas e uma amiga quando, na estrada, o denunciado teria agredido a
mesma com diversos golpes no rosto, tendo sido este contido por seus irmãos, que chegaram ao local no momento das
agressões.Na ocasião teria o denunciado ameaçado a ofendida afirmando que ela "ira pagá-lo".A Denúncia foi acostada às fls.
03-05, devidamente instruída com o Inquérito Policial.Exame de Corpo de Delito referente à lesão corporal de fl. 23-24.Decisão de
recebimento da denúncia datada de 02.05.2016, conforme fls. 58.Na ocasião, foi colhido o depoimento da vítima, tendo o Ministério
Público dispensado o depoimento das demais testemunhas arroladas na exordial acusatória.A Defesa não arrolou testemunhas, de
modo que foi encerrada a instrução, não tendo sido procedido ao interrogatório uma vez que, apesar de citado e intimado, não se
fez presente o acusado.As alegações da acusação pugnam pela condenação do réu nos termos da Denúncia.Por sua vez, as
alegações finais da Defesa pugna pelo reconhecimento da Bagatela imprópria, em razão da desnecessidade da pena. No mais,
requestou pela absolvição do crime de lesão corporal, por ausência de materialidade ou, subsidiariamente, requereu a
desclassificação para vias de fato.Certidões de Antecedentes Criminais e de Tempo de Prisão Provisória juntadas às fls. 84-85.Eis
o relatório. Após fundamentar, decido.O caso em tela refere-se à Denúncia promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de MICHEL RAMOS, imputando-lhe os crimes previstos nos artigos 129, §§ 9º e 147, do Código Penal c/c o artigo 7º,
inciso I e II, da Lei nº. 11.340/2006.Registre-se que, quando finda a instrução, não se verificou embasamento legal que servisse de
sustentáculo para a condenação do acusado MICHEL RAMOS, pois não restou comprovada a materialidade do crime de lesão
corporal, sendo que a única prova oral apresentada na audiência, consistente no depoimento da vítima, já que o Ministério Público
dispensou a oitiva das demais testemunhas, não apontou a ocorrência do crime de ameaça.As razões para tais conclusões podem
ser colhidas da construção abaixo explanada, na qual se buscou analisar as argumentações trazidas pela acusação e pela defesa,
tendo-se por base as provas produzidas durante a instrução penal.Pois bem. Comete o crime capitulado no artigo 129, § 9°, do
Código Penal, quem ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, sendo a lesão praticada contra ascendente,
descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.Compulsando os autos, constato que a materialidade não restou
demonstrada uma vez que o Exame de Corpo de Delito de fls. 24 não fora assinado por qualquer perito, sendo que, claramente, se
percebe que a grafia das palavras constantes em sobredito laudo não coincidem, sequer, com a grafia constante do Termo de
Compromisso de fls. 23, restando claras dúvidas quanto a ocorrência da lesão corporal.No caso acima, faltando assinatura no
Laudo há de entender pela inexistência do mesmo, não podendo, no caso em tela, haver a corroboração através de outros meios
de prova, mormente testemunhais.Quanto ao delito de capitulado no artigo 147 do Código Penal, não fora produzida qualquer
prova de sua ocorrência, uma vez que, em Juízo, a suposta vítima não esclareceu quanto a ocorrência da ameaça noticiada na
Denúncia.Fora colhida apenas a oitiva da vítima tendo o Ministério Público simplesmente dispensado o depoimento das
testemunhas por ele arroladas, não obstante os fatos terem ocorrido supostamente na presença de outras pessoas, não podendo
os depoimentos colhidos na fase inquisitiva servirem como substrato para condenação sem serem judicializados ou convalidados
por outros meios de prova. É cediço que para um édito condenatório necessário se faz que estejam presentes provas robustas,
incontestes e insofismáveis capazes de sustentar a prática delituosa cometida por alguém. Como dito alhures, não vislumbro ter
sido produzida prova de tal relevo nestes autos.Após análise detida das provas, na realidade, resta duvidoso que os crimes objetos
da persecução penal tenham ocorrido, não havendo como sustentar-se uma condenação, de maneira que, nos termos do art. 386,
inciso VII, da Lei Adjetiva Penal, deve o Acusado ser absolvido.ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a Denúncia
ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e, por consequência, ABSOLVO o acusado MICHEL RAMOS, nos termos do art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quanto à imputação prevista nos artigos 129, § 9° 147, ambos do Código Penal c/c a
Lei nº. 11.340/2006.PROVIDENCIE a baixa do nome Réu dos registros de antecedentes referentes a este processo.Da mesma
forma OFICIE-SE à Secretaria de Segurança Pública para providenciar a sobredita baixa de seus registros.Dê-se ciência ao
Ministério Público e a vítima.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Alcântara (MA), 29 de Abril de 2019.Rodrigo Otávio Terças
SantosJuiz de DireitoTitular da Comarca de Alcântara Resp: 149484

Anajatuba

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O DOUTOR BRUNO CHAVES DE OLIVEIRA, JUIZ DE DIREITO, TITULAR DESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
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Secretaria Judicial, os termos da Procedimento Comum Cível Nº 1339-07.2018.8.10.0067, que tem como requerente LUCIENE
DUTRA DA SILVA e requerido INSS.

OBJETIVO INTIMAR: O advogado DR. JOSE DE RIBAMAR COELHO NETO, OAB/MA 11780, para tomar conhecimento da data
designada para perícia que será realizada no dia 03/10/19, às 14h20, no forúm local.

O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que
será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e
comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu.(Joana Cristina Ferreira Bogea Gonçalves), Aux.
Judiciário, digitei e subscrevi.

Bruno Chaves de Oliveira
Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O DOUTOR BRUNO CHAVES DE OLIVEIRA, JUIZ DE DIREITO, TITULAR DESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 1740.40.2017.8.10.0067, que tem como requerente Jose
Ribamar Rodrigues Silva e requerido INSS

OBJETIVO INTIMAR: O advogado DR. JADSON CLEON SILVA DE SOUZA, OAB/MA 7337, para tomar conhecimento da
data designada para perícia que será realizada no dia 03/10/19, às 10h40, no forúm local.

O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente
edital que será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado
nesta Cidade e comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu. (Joana Cristina Ferreira Bogea
Gonçalves), Aux. Judiciário, digitei e subscrevi.

Bruno Chaves de Oliveira
Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O DOUTOR BRUNO CHAVES DE OLIVEIRA, JUIZ DE DIREITO, TITULAR DESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Procedimento Comum Cível Nº 185-51.2018.8.10.0067, que tem como requerente BENEDITA
MARINHO FERREIRA e requerido INSS.

OBJETIVO INTIMAR: O advogado DR. JOSE DE RIBAMAR COELHO NETO, OAB/MA 11780, para tomar conhecimento da data
designada para perícia que será realizada no dia 03/10/19, às 13h50, no forúm local.

O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que
será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e
comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu.(Joana Cristina Ferreira Bogea Gonçalves), Aux.
Judiciário, digitei e subscrevi.

Bruno Chaves de Oliveira
Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O DOUTOR BRUNO CHAVES DE OLIVEIRA, JUIZ DE DIREITO, TITULAR DESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
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Secretaria Judicial, os termos da Procedimento Comum Cível Nº 206-27.2018.8.10.0067, que tem como requerente RAIMUNDO
FRANCISCO LIMA LOPES e requerido INSS.

OBJETIVO INTIMAR: O advogado DR. JOSE DE RIBAMAR COELHO NETO, OAB/MA 11780, para tomar conhecimento da data
designada para perícia que será realizada no dia 03/10/19, às 13h35, no forúm local.

O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que
será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e
comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu.(Joana Cristina Ferreira Bogea Gonçalves), Aux.
Judiciário, digitei e subscrevi.

Bruno Chaves de Oliveira
Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O DOUTOR BRUNO CHAVES DE OLIVEIRA, JUIZ DE DIREITO, TITULAR DESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Procedimento Comum Cível Nº 216-71.2018.8.10.0067, que tem como requerente MARIA DOS
SANTOS LEMOS SA MENEZES e requerido INSS.

OBJETIVO INTIMAR: O advogado DR. JOSE DE RIBAMAR COELHO NETO, OAB/MA 11780, para tomar conhecimento da data
designada para perícia que será realizada no dia 03/10/19, às 14h30, no forúm local.

O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que
será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e
comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu.(Joana Cristina Ferreira Bogea Gonçalves), Aux.
Judiciário, digitei e subscrevi.

Bruno Chaves de Oliveira
Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O DOUTOR BRUNO CHAVES DE OLIVEIRA, JUIZ DE DIREITO, TITULAR DESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Procedimento Comum Cível Nº 300-09.2017.8.10.0067, que tem como requerente JOSE
RAIMUNDO OLIVEIRA MOREIRA e requerido INSS.

OBJETIVO INTIMAR: O advogado DR. ANA CAROLINA AGUIAR COSTA, OAB/MA 8899, para tomar conhecimento da data
designada para perícia que será realizada no dia 03/10/19, às 12h05, no forúm local.

O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que
será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e
comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu. (Joana Cristina Ferreira Bogea Gonçalves), Aux.
Judiciário, digitei e subscrevi.

Bruno Chaves de Oliveira
Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O DOUTOR BRUNO CHAVES DE OLIVEIRA, JUIZ DE DIREITO, TITULAR DESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Procedimento Comum Cível Nº 50-73.2017.8.10.0067, que tem como requerente MARIA JOSE
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DE SOUSA e requerido INSS.

OBJETIVO INTIMAR: O advogado DR. JOSE DE RIBAMAR COELHO NETO, OAB/MA 11780, para tomar conhecimento da data
designada para perícia que será realizada no dia 03/10/19, às 09h, no forúm local.

O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que
será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e
comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu.(Joana Cristina Ferreira Bogea Gonçalves), Aux.
Judiciário, digitei e subscrevi.

Bruno Chaves de Oliveira
Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O DOUTOR BRUNO CHAVES DE OLIVEIRA, JUIZ DE DIREITO, TITULAR DESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Procedimento Comum Cível Nº 717-25.2018.8.10.0067, que tem como requerente BENEDITO
MARINHO e requerido INSS.

OBJETIVO INTIMAR: O advogado DR. JAMES ARNOLDO MENDES COSTA, OAB/MA 13835, para tomar conhecimento da data
designada para perícia que será realizada no dia 03/10/19, às 13h45, no forúm local.

O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que
será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e
comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu. (Joana Cristina Ferreira Bogea Gonçalves), Aux.
Judiciário, digitei e subscrevi.

Bruno Chaves de Oliveira
Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O DOUTOR BRUNO CHAVES DE OLIVEIRA, JUIZ DE DIREITO, TITULAR DESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Procedimento Comum Cível Nº 875-80.2018.8.10.0067, que tem como requerente MARIA DAS
DORES LICA e requerido INSS.

OBJETIVO INTIMAR: O advogado DR. JAMES ARNOLDO MENDES COSTA, OAB/MA 13835, para tomar conhecimento da data
designada para perícia que será realizada no dia 03/10/19, às 12h, no forúm local.

O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que
será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e
comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu. (Joana Cristina Ferreira Bogea Gonçalves), Aux.
Judiciário, digitei e subscrevi.

Bruno Chaves de Oliveira
Juiz de Direito

Arame

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1014-98.2016.8.10.0068
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PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA DIAS
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA OAB/MA Nº 43925A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1016-67.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: MARIA JOSÉ DA CRUZ CONCEIÇÃO
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DRª ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/MA Nº 10527A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1017-52.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: LUIS CARNEIRO GUAJAJARA FILHO
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA OAB/MA Nº 43925A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1019-22.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: CARMELITA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA OAB/MA Nº 43925A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1022-74.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACHADO
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DRª ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/MA Nº 10527A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

PROCESSO: 1084-51.2015.8.10.0068
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Requerente: MARIA VALQUIRIA RODRIGUES MORAIS
Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr. FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO OAB/MA 9515A-MA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
Juiz de Direito Titular

PROCESSO: 1087-06.2015.8.10.0068
Requerente: EVA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr. Roberta Menezes Coelho de Souza 10.527A-MA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
Juiz de Direito Titular

PROCESSO: 1088-88.2015.8.10.0068
Requerente: HENRIQUE BERNARDO DA SILVA
Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr. Álvaro Luiz da Costa OAB/MA 11.735-MA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
Juiz de Direito Titular

PROCESSO: 1091-43.2015.8.10.0068
Requerente: EDIMAR DE SOUSA SALES
Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr. Álvaro Luiz da Costa OAB/MA 11.735-MA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
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Juiz de Direito Titular

PROCESSO: 1092-28.2015.8.10.0068
Requerente: REGINALDO GOMES SALGUEIRO
Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr. Álvaro Luiz da Costa OAB/MA 11.735-MA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
Juiz de Direito Titular

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1736-34.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: GUILHERME BARBOSA SOUSA
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB/MA Nº 11735A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1737-19.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: DOUGLAS BATISTA CAMPELO
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DRª ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/MA Nº 10527A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

PROCESSO: 1737-53.2015.8.10.0068
Requerente: SIBERENE DE SOUSA SOARES
Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr. Álvaro Luiz da Costa OAB/MA 11.735-MA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
Juiz de Direito Titular

PROCESSO: 1742-75.2015.8.10.0068
Requerente: LUIS CARLOS MOREIRA
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Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr. Álvaro Luiz da Costa OAB/MA 11.735-MA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
Juiz de Direito Titular

PROCESSO: 1751-37.2015.8.10.0068
Requerente: ADÃO ARAÚJO DE ALMEIDA
Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr. Álvaro Luiz da Costa OAB/MA 11.735-MA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
Juiz de Direito Titular

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1788-30.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: MARIA LUCILENE RODRIGUES CARVALHO
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DRª ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/MA Nº 10527A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1793-52.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: CLEOMAR DOS SANTOS ABREU
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB/MA Nº 11735A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1798-74.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: MARIA ERINALVA SILVA ARAÚJO
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

Página 568 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



ADVOGADO: DR ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB/MA Nº 11735A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1799-59.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: FERNANDO DE SOUSA
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR OAB/MA Nº 9515A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1804-81.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: JOÃO CARLOS GOMES DA SILVA
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB/MA Nº 11735A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1806-51.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: EUSTÁCHIO LOPES DE FARIAS
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB/MA Nº 11735A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1806-51.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: EUSTÁCHIO LOPES DE FARIAS
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB/MA Nº 11735A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1812-58.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
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REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA OAB/MA Nº 43925A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1818-65.2016.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: MARCIEL OLIVEIRA DE ARAÚJO
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB/MA Nº 11735A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

PROCESSO: 1930-68.2015.8.10.0068
Requerente: ZAQUEU OLIVEIRA SOUSA
Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr.Rodrigo Ayres Martins de Oliveira OAB/MA 43.825-BA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr. Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
Juiz de Direito Titular

PROCESSO: 2084-86.2015.8.10.0068
Requerente: ELEILSON MENDES NUNES
Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr. Álvaro Luiz da Costa OAB/MA 11.735-MA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
Juiz de Direito Titular

PROCESSO: 2085-71.2015.8.10.0068
Requerente: ANTONIO RODRIGUES BERNARDO
Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr. Rodrigo Ayres Martins de Oliveira OAB/MA 13.569-MA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.
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Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
Juiz de Direito Titular

PROCESSO: 2091-78.2015.8.10.0068
Requerente: ANTONIO GOMES DA SILVA
Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr. Álvaro Luiz da Costa OAB/MA 11.735-MA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
Juiz de Direito Titular

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 497-58.2017.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: RAFAEL GOMES LIMA
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA OAB/MA Nº 43925A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 503-65.2017.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: DAYANE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DRª ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/MA Nº 10527A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 504-50.2017.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: MARIA ERONILDE UCHOA DA SIVLA
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA OAB/MA Nº 43925A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário
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INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 507-05.2017.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: DOMINGOS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR OAB/MA Nº 9515A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 519-19.2017.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: ACLEILTON SOARES DE LIMA
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DRª ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB/MA Nº 11735A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 522-71.2017.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: PAULO DE SOUSA COSTA
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB/MA Nº 11735A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 525-26.2017.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: RAFAEL PANTALEÃO DE SOUSA
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO OAB/MA Nº 9515A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 527-93.2017.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: JAILSON DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR OAB/MA Nº 9515A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário
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INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 529-63.2017.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: MARIA BETANIA DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA OAB/MA Nº 43925A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 530-48.2017.8.10.0068
PROCEDIMENTO DO JEC
REQUERENTE: LANNA CLARA SOUSA MACHADO
ADVOGADO: DRª. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTAOAB/MA Nº 6284
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA OAB/MA Nº 43925A
FINALIDADE:Intimação do (a)requerente, via advogado (a), para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim
de que pleiteie o que entender de direito.

Arame/MA, 02 de setembro de 2019.
Denys Jonathan Candeira Lima

Técnico Judiciário

PROCESSO: 847-17.2015.8.10.0068
Requerente: PAULO RICARDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA
Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr. Francisco Aldairton Ribeiro Carvalho OAB/MA 9515A-MA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
Juiz de Direito Titular

PROCESSO: 87-68.2015.8.10.0068
Requerente: CLAUDECY DOS SANTOS NASCIMENTO
Advogado: Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA
Requerido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Advogado: Dr. Álvaro Luiz da Costa OAB/MA 11.735-MA
FINALIDADE: INTIMAR: O advogado do requerente o Dr.Carlos Aluísio de Oliveira Viana, OAB: 9555-MA, para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar RÉPLICA a contestação ofertada pelo réu, assim como requerer o que entender de direito.
Procedam-se as comunicações necessárias.

Cumpra-se.

Arame-MA, 28 de agosto de 2019.

CARLOS JEAN SARAIVA SALDANHA
Juiz de Direito Titular

Segunda Vara de Araioses
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PROCESSO Nº 0000157-43.2019.8.10.0069 (1572019)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

REQUERENTE: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: ADNIS DE MORAIS MACHADO
ADVOGADO: LUCIDY MONTEIRO ( OAB 20648-PA )
INTIMAÇÃO
Processo nº 157-43.2019.8.10.0069 (1572019)Ação: Carta Precatória para interrogatório do acusado sr. Adnis de Morais Machado.
Deprecante: Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém - PA.Deprecado: Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca
de Araioses - MA.Ação Originária: 0013307-35.2011.814.0401 (Ação Penal - Art. 129,§ 1º, I do CP ). Autor da Ação Originária:
MPE do PA.Réu: Adnis de Morais Machado. .Vítimas: Raimundo Nonato Lemos Filho.DESPACHO INTIMAR o Advogado Drº
Lucidy Monteiro OAB/PA nº 20.648 para audiência de interrogatório dia 05/09/2019 às 09:30 h na sala de audiência desta Vara
no fórum local.Araioses (MA), 04 de julho de 2019. Jerusa de Castro Duarte Mendes Fontenele Vieira.Juíza de Direito Titular da 2ª
Vara da Comarca de Araioses /MA.Diretora do Fórum.

INTIMAÇÃO DE DECISÃO
PROCESSO Nº 0000220-05.2018.8.10.0069 (2202018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
DENUNCIANTE: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ARAIOSES/MA
ACUSADO: ANTONIO HÉLIO SILVA SOUZA e Parte em Segredo de Justiça e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
ADVOGADO: CLAUDER DE JESUS MACHADO FURTADO DE MENDONÇA ( OAB 10679-PI )
INTIMAÇÃO
FINALIDADE:INTIMAR O ADVOGADO DRº CLAUDER DE JESUS MACHADO FURTADO DE MENDONÇA PARA TOMAR CIÊNCIA ACERCA DA DECISÃO
PROFERIDA NO"Processo nº 220-05.2018.10.0069 (2202018)AÇÃO PENALAUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.ACUSADO: ANTONIO HÉLIO SILVA
SOUZA. DECISÃORECEBO A DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público Estadual, através de sua representante legal nesta Comarca, em desfavor do(s)
acusado(s) ANTONIO HÉLIO SILVA SOUZA, no art. 147 do Código Penal c/c art. 5º, III, da Lei 11.340/2006.Considerando que o presente caso não se enquadra
no disposto no artigo 397 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto caso de absolvição sumária, designo o dia 23/09/2019 às 09:30 h, para audiência
de instrução e julgamento, na qual, nos termos do artigo 400 e seus parágrafos do Código Penal Brasileiro será procedido a tomada de declaração do ofendido,
passando à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nesta ordem.Nos termos do artigo 401 do Código de Processo Penal, poderão ser
inquiridas até 08(oito) testemunhas arroladas pela acusação e 08(oito) pela defesa, atentando-se aos parágrafos §1º e §2º do mesmo diploma legal.Ressalte-se
nos termos do artigo 403 do Código de Processo Penal, que as alegações finais orais serão oferecidas por 20 (vinte) minutos, respectivamente pela acusação e
defesa.Devem as testemunhas de acusação e defesa, réu, a representante do Ministério Público e o(s) advogado(s) de defesa serem intimados em tempo hábil
para a referida audiência.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Notifique-se o membro do Ministério Público.Araioses (MA), 09/05/2019.Jerusa de
Castro Duarte Mendes Fontenele Vieira.Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Araioses /MA.Diretora do Fórum. Resp:
126706.ARAIOSES,02-09-2019."

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 0800317-35.2019.8.10.0069
AÇÃO: [Reintegração de Posse]
CLASSE CNJ: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
REQUERENTE: JOSE CELESTINO SILVA SANTOS
ADVOGADO (A): DR. (A) Advogado(s) do reclamante: SCHEILA MARIA DE ARAUJO ROCHA – OAB/MA 8616-A .
REQUERIDO (A): CLEISON
FINALIDADE: INTIMAR o DR. (A) SCHEILA MARIA DE ARAUJO ROCHA – OAB/MA 8616-A ., advogado (a) do (a)
requerente/requerido (a), para tomar (em) conhecimento do inteiro teor do (a) do (a) DESPACHO de Id. nº 22940274, proferido
(a) nos autos da ação mencionada, que intima para comparecer a audiência de JUSTIFICAÇÃO para o dia 26/11/2019, Às
09h00min.”. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial, ao meu cargo, nesta cidade de Araioses, Estado do Maranhão,
ao Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019. Eu, Francisco Ely Barbosa Saraiva (Técnico Judiciário), digitei.

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA E DECISÃO
Processo:13-69.2019.8.10.0069 (132019)
TCO: 001/2019 : Incidência penal – Art. 42 da Lei das Contravenções Penais.
Autor(a)(es) do fato: Robson Bastos Carvalho
Vítima: A Coletividade.
FINALIDADE: INTIMAR o Dr. WESLEY MACHADO CUNHA, OAB/MA 9.700-A, advogado constituído do autor do fato Robson
Bastos Carvalho para comparecer à audiência preliminar designada para o dia 17 de setembro de 2019, às 10h:30min, a ser
realizada na 2ª Vara desta comarca. Bem como para tomarem conhecimento do inteiro teor da decisão de fls.28, a seguir
transcrita:"TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove),
à hora designada, na sala de audiências da 2ª Vara desta Comarca de Araioses, Estado do Maranhão, onde se achava presente a
Dra. Jerusa de Castro Duarte Mendes Fontenele Vieira, MM. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara desta Comarca, comigo auxiliar
judiciário adiante nomeado e assinado para a Audiência Preliminar. Às 10h:30min, feito o primeiro pregão pelo Oficial de Justiça,
deu este sua fé da ausência da Drª. Samara Cristina Mesquita Pinheiro Caldas, Promotora de Justiça, Titular da 2ª Promotoria da
Comarca de Araioses-MA. Presente o autor do fato Robson Bastos Carvalho, acompanhado do advogado Dr. Wesley Machado
Cunha, OAB/MA 9.700-A. Aberta a audiência, dado o adiantado da hora, verificou-se a ausência da representante do Ministério
Público Drª. Samara Cristina Mesquita Pinheiro Caldas, devidamente justificada, sendo designado para responder o Dr. Fernando
José Alves Silva, Promotor de Justiça da Comarca de Tutóia-MA, o qual justificou também sua ausência, conforme documentos de
fls.27 Ato contínuo a MM. Juíza manifestou-se da seguinte forma: TERMO DE DELIBERAÇÃO: "Tendo em vista a ausência
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justificada do Representante do Ministério Público, remarco a presente audiência para o dia 17/09/2019, às 10h:30mim, a ser
realizada na 2ª Vara desta Comarca. Já saem intimados os presentes. Vistas ao Ministério Público". Nada mais, do que para
constar, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado por todos. Eu, ____________, José Maurício Alves Santos, auxiliar
judiciário, o digitei e subscrevi. Drª. Jerusa de Castro Duarte Mendes Fontenele Vieira, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Araioses-MA"
SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta
cidade de Araioses/Ma – CEP: 65.570-000. Dado e passado nesta cidade de Araioses, Estado do Maranhão, aos 02 dias do mês
de setembro do ano de 2019. Eu, José Mauricio Alves Santos, Auxiliar Judiciário, digitei e disponibilizei a publicação.

Dra. Jerusa de Castro Duarte Mendes Fontenele Vieira
Juíza de Direito da 2ª Vara de Araioses-MA

Proc. nº 23-55.2015.8.10.0069 - Ação de USUCAPIÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO - Partes: Requerente: ORMEZINA AMARO
DA SILVA - Advogado do(a) requerente: PAULO HELENILSON DOS SANTOS LIMA OAB/PI 11.224 - Requerido(a): SEBASTIÃO
CORREIA DE BARROS - Advogado do(a) requerido(a): MANOEL BARROS DA COSTA, OAB/PI 8667 - FINALIDADE: Para que
o(s) patrono(s) da(s) parte(s) compareça(m) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 04/09/2019 às
09:00 HORAS. DRA. JERUSA DE CASTRO DUARTE MENDES FONTENELE VIEIRA, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Araioses/MA. Araioses/MA.

Arari

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARARI
Edital de Citação

Prazo de 15(quinze) dias

Processo : 0800032-39.2019.8.10.0070
Ação : Cobrança
Requerente : Costa e Soares Ltda
Advogado : Rafael Oliveira Duarte OAB/GO 49.130
Requerido : Suenilde de Jesus Moreira e Marcone Figueredo Nunes
O Juiz Dr. Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior, Titular da Comarca de Arari, Estado do Maranhão, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o
presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se processam os termos da Ação de Cobrança acima mencionada,
sendo o presente para CITAR, SUENILDE DE JESUS MOREIRA, brasileiro(a), estado civil desconhecido, autônoma,e, MARCONE FIGUEREDO NUNES,
brasileiro, estado civil e profissão desconhecida, ambos com endereço à Rua São Pedro, 13, bairro Santa Barbara, Miranda do Norte/MA, CEP 65.495-000,
para que no prazo legal, ofereça contestação, oportunidade na qual deverão se manifestar sobre a proposta de conciliação formulada

nesta oportunidade pelo advogado da parte autora. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente, com prazo de 15
(quinze) dias, que será publicado na forma da Lei e afixado no lugar público de costume. Dado e passado nesta cidade de Arari-MA, 30/08/2019.

Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior
Juiz de Direito Titular

PROCESSO Nº 0000249-52.2018.8.10.0070 (2502018)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | INQUÉRITO POLICIAL

AUTOR:

ACUSADO: FRANCISCO CORREA LICA e MAZOLINA DE JESUS FURTADO

PROCESSO Nº 249-52.2018.8.10.0070 (2502018)AÇÃO PENAL PÚBLICAAUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALRÉUS:
FRANCISCO CORREA LICA e MAZOLINA DE JESUS FURTADOSENTENÇA1) RelatórioO Ministério Público Estadual, com base
no inquérito policial nº 020/2018, ofereceu denúncia contra Francisco Correa Lica e Mazolina de Jesus Furtado, já qualificados,
imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.De
acordo com a peça acusatória: a) no dia 31.03.2018, por volta de 11:00h, "policiais militares de plantão estava (SIC) realizando
ronda na Avenida da Saudade, localizada neste município, oportunidade que avistaram o nacional chamado Antônio Augusto
Rodrigues, este ao verificar a presença dos policiais, tentou se desfazer de uma pequena porção de substância entorpecente,
vulgarmente conhecida como ´maconha´"; b) ato contínuo, os policiais abordaram Antônio, o qual afirmou que adquiriu a droga na
residência dos réus, os quais são conhecidos por vender entorpecentes no local; c) "em seguida, os policias (SIC) se deslocaram
até a residência dos denunciados, ao chegarem ao local a denunciada fechou o portão e correu para o quintal da residência"; d)
"posteriormente, os policias (SIC) conseguiram adentrar no imóvel, onde foi realizada um (SIC) busca no interior da residência,
sendo encontrado na posse da mesma, uma munição CBC MG 94, calibre 7.62, uma munição CBC não deflagrada, calibre 32, e
um estojo de munição CBC, calibre 38, um coldre para revólver e dentro de uma panela elétrica a quantia de R$ 400,00
(quatrocentos reais) em notas trocas (SIC).Termo de apresentação e apreensão (fl. 10).Documentos de identidade dos réus (fls. 15
e 18).Auto de exame de natureza e eficiência em arma de fogo, acessório ou munição (fl. 19).Exame de constatação provisório em
substância entorpecente (fl. 20).A denúncia foi recebida em 27.04.2018 (fls. 55/58).Enquanto Francisco Correa Lica ofereceu
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resposta à acusação por intermédio de advogado constituído (fls. 74/82), a defesa de Mazolina de Jesus Furtado foi apresentada
através da Defensoria Pública (fls. 87/88).A audiência de instrução ocorreu na data de 19.03.2019, ocasião na qual inquiridas as
testemunhas Adriano Correia da Silva (fl. 128), Jadiel Almeida Silva (fl. 129) e Antônio Augusto Rodrigues das Mercês (fl. 130),
sendo os réus interrogados logo depois (fls. 126/127).Certidões de antecedentes criminais (fls. 124/125).O Ministério Público
apresentou alegações finais, requerendo a condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 163/168).Laudo de exame químico
definitivo (fls. 173/176).Já os acusados, através de defensor constituído, ofereceram memoriais e pugnaram pelas suas
absolvições ou, em caso de condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal (fl. 185).É o relatório. Tudo bem visto e
ponderado, decido.2) FundamentaçãoSuficientemente preenchidas as condições de exercício da ação penal, bem como os
pressupostos de existência e de constituição válida e regular da relação processual, passo ao exame de cada imputação2.1) Art.
33, caput, da Lei nº 11.343/06A materialidade delitiva está demonstrada pelo: a) termo de apreensão (fl. 10); b) auto de
constatação preliminar (fl. 20); c) laudo de exame químico definitivo elaborado pelo ICRIM (fls. 169/174), tendo este último
detectado que: c1) o pacote encontrado com Antônio Augusto Rodrigues tinha massa bruta de 2,294g e massa líquida de 2,138h;
c2) o material apresentou resultado positivo para THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), principal componente psicoativo da Cannabis
sativa Lineu (MACONHA) - (fls. 174/176).Já a autoria restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas.A esse respeito, a
testemunha Jadiel Almeida Silva aduziu que: a) no dia do fato, fazia ronda com o policial civil Adriano no Alto do Fogoso; b) ao
passar perto da casa dos réus (ponto de venda de drogas), avistaram um usuário, que tentou se desfazer de pequena porção de
maconha; c) abordaram esse usuário, o qual informou ter adquirido entorpecente naquela residência; d) entraram na casa e ali
encontraram cartuchos de munições 762, 32 e 38, além de dinheiro trocado (dentro de uma panela elétrica) e um coldre (fl.
129).Adriano Correia da Silva confirmou a versão acima, acrescentando que viu o momento no qual o usuário saiu da casa de
Mazolina (fl. 128).Ressalte-se que os testemunhos dos policiais têm o mesmo valor de qualquer outro, não só podendo, mas
devendo ser levado em consideração, eis que o agente público presta compromisso legal de dizer a verdade, sendo possuidor de
fé pública. Portanto, gozam de plena validade, mormente se uníssonos, coerentes e quando não há qualquer informação de
interesse na investigação. Assim, inexiste qualquer razão lógica para desqualificá-los, inclusive porque tais agentes não estão
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos que tenham participado na fase investigatória, no estrito
exercício de suas funções. Nesse sentido:HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR
POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO.(...)2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da
condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na
hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida - 24 (vinte e quatro) invólucros com crack - revela não ser o
entorpecente destinado a consumo próprio. (...)(STJ, 6ª Turma, HC 162131 ES, Relator: OG Fernandes, Julgamento: 25.05.2010,
grifei)APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO PRIMEIRO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO DELITOPARA POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CABIMENTO. ARMAMENTO APREENDIDO DENTRO DO IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. EXCESSO NÃO CONSTATADO. REGIME
INICIAL MODIFICADO, DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.(...) II. O fato de as testemunhas de acusação serem os policiais
que participaram da prisão em flagrante do acusado não afasta a validade de seus depoimentos para corroborar com o conjunto
probatório colhido na fase processual, posto que prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ.
(...)(TJMA, 2ª Câmara Criminal, APL 0418812015 MA, Relator: Vicente de Paula Gomes de Castro, Julgamento: 25.02.2016,
grifei)Antônio Augusto Rodrigues das Mercês disse que: a) sabia que a casa da ré funcionava como ponto de venda de drogas; b)
já tinha comprado entorpecentes de Iracema em duas oportunidades; c) foi até lá com mangas e bolachas, as quais seriam dadas
à neta da ré; d) naquele dia, já se dirigiu à residência dela com o propósito de receber drogas em troca dos produtos levados
consigo; e) sabia que ali existiam entorpecentes ("quem fuma, sabe onde tem droga"); f) nunca adquiriu drogas junto a Francisco
(fl. 130).Em seu interrogatório, Mazolina de Jesus Furtado negou a imputação, aduzindo que: a) Antônio sempre passava na frente
de sua casa e dava mangas à neta; b) no dia do fato, Antônio repetiu tal conduta e perguntou se Francisco havia deixado alguma
droga ali; c) como tinha encontrado maconha nas roupas do companheiro (de quem estava separada), entregou a Antônio, a quem
nunca vendeu droga; d) o dinheiro apreendido era oriundo de vendas de michelin e estava numa panela elétrica para evitar que o
filho pegasse (fl. 126).Já Francisco Correa Lica informou que: a) estava separado da ré na data do ocorrido; b) assim como a
acusada, nunca vendeu drogas; c) é usuário e, às vezes, utilizava entorpecente em casa; d) a droga foi adquirida há 48 (quarenta
e oito) horas (fl. 127).Como se vê, a despeito das negativas dos réus, dúvidas não restam de que a droga encontrada com Antônio
Augusto pertencia a Francisco Correa Lica e foi comercializada por Mazolina de Jesus Furtado.A esse respeito, o próprio Antônio
Augusto revelou que foi até a casa de ambos (conhecida por ser ponto de venda de drogas) e, sob o pretexto de entregar produtos
à neta de Mazolina, obter, em troca, entorpecente. Frise-se que Antônio Augusto sabia do exercício da traficância por ambos, seja
porque perguntou a Mazolina se Francisco havia deixado alguma droga para ele, seja porque o entorpecente encontrado consigo
foi fornecido por ela.Os acusados tentam levar este juízo a erro, argumentando que estavam separados no dia do fato, mas tal
alegação caiu por terra quando o próprio Francisco disse ter adquirido, 48 (quarenta e oito) horas antes, a droga encontrada com
Antônio Augusto (dada por Mazolina). Ora, se estavam separados, por qual razão Francisco teria deixado o entorpecente
(comprado, segundo ele, 02 dias antes) na residência em que convivia com Mazolina?Além disso, o expressivo numerário
apreendido (R$ 409,00 em notas variadíssimas) não é condizente com a renda de quem se declarou, em juízo, "sem ocupação" (fl.
126). Some-se a isso o fato de o montante ter sido encontrado dentro de uma panela de pressão (local incomum para tal
finalidade). Ademais, a versão apresentada pelos réus para guardarem o dinheiro ali (impedir que o filho de Mazolina de nome
Silvan pegasse a quantia) não se mostra verossímil, sobretudo porque ele sequer morava no local, como dito por Francisco.Por
fim, não se revelam cabíveis a aplicação: a) da atenuante da confissão, pois não houve reconhecimento da traficância (súmula 630
do STJ); b) do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, haja vista os depoimentos das testemunhas indicarem que os réus vêm se
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dedicando à atividade criminosa de vender drogas na própria casa.2.2) Art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06Quanto ao crime de a
associação para o tráfico, exige-se que, pelo menos duas pessoas, agrupadas de forma estável e permanente, pratiquem,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 34 (tráfico de maquinário) da lei em
comento.Além do auxílio mútuo, denota-se a necessidade da presença de dolo específico de associação (societas sceleris),
consistente na vontade de criar uma aliança estável, organizada e duradoura.Sobre o tema, a lição de Guilherme de Souza
Nucci##:"Exige-se elemento subjetivo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do
contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para configuração do delito do art. 35 (antigo art.
14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum."No caso em tela,
entendo que os requisitos supracitados restaram demonstrados. Com efeito, a prova oral produzida é coerente no sentido de que
haviam inúmeras denúncias de que, no endereço dos réus, era realizado o comércio ilegal de substâncias tóxicas (o usuário
Antônio Augusto disse ter comprado drogas ali duas vezes antes do fato em apuração).Aliando-se às demais circunstâncias dos
fatos, como a apreensão dos bens já descritos e considerando que o casal vivia sob o mesmo teto, dessume-se, sem sombra de
dúvidas, que a traficância ocorria em conjunto, com vínculo associativo e habitualidade.Nesse sentido:NARCOTRAFICÂNCIA -
FLAGRANTE DA POSSE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE -CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS DE
POLICIAIS E DE USUÁRIO - DECISÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO - CASAL QUE REALIZAVA HABITUALMENTE
VENDA DE TÓXICOS NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA - CONFIGURAÇÃO - LEI DOS CRIMES HEDIONDOS - NÃO-INCIDÊNCIA -
PROGRESSÃO DE REGIME VIÁVEL. O crime descrito no art. 14 da Lei 6.368/76 não é equiparado a hediondo. Precedentes dos
Tribunais Superiores. RECURSO DESPROVIDO - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO
ALTERADO DE OFÍCIO - POSIÇÃO ISOLADA DO RELATOR.(TJSC, 1ª Câmara Criminal, APR: 146954 SC, Relator: Carstens
Köhler, Julgamento: 30.09.2003, grifei)PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). APELO DEFENSIVO
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHOS
POLICIAIS, HARMÔNICOS ENTRE SI E COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E
PERMANENTE DO CASAL. SUPRESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IMPROCEDÊNCIA. APELANTES CONDENADOS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O testemunho dos policiais responsáveis pela
prisão em flagrante, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório. II - A
prática do delito de associação para o tráfico ilícito de drogas demonstra a dedicação dos acusados à atividade criminosa e,
consequentemente, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006.(TJRN,
Câmara Criminal, APR: 20150147098 RN, Relator: Glauber Rêgo, Julgamento: 04.03.2016, grifei)Em suma: havendo ajuste prévio
entre os agentes, que formam uma associação permanente visando à comercialização de narcóticos, e não sendo essa
convergência de vontades apenas momentânea, mas estável, configura-se o delito em tela.2.3) Art. 16, caput, da Lei nº
10.826/03A materialidade delitiva está demonstrada pelo termo de apresentação e apreensão (fl. 10) e pelo auto de exame de
natureza e eficiência de arma de fogo, acessório ou munição (fl. 19), tendo este último constatado que "a munição intacta não
apresenta defeito aparente, sendo o calibre 7.62 de uso restrito".A autoria, por sua vez, é inconteste apenas em relação a
Francisco, seja pelo teor do depoimento dos responsáveis pela diligência (uníssonos em afirmar que encontraram as munições na
residência do réu), seja pelo interrogatório dos réus.Em juízo, Francisco confessou a autoria, apresentando versão pouco crível
acerca da forma de como obteve as munições (disse que, há alguns meses, viu a filha brincando com os objetos e, por isso,
decidiu guardá-los no guarda-roupas). Frise-se que o acusado tinha consciência da ilicitude, pois ele mesmo afirmou ter pensado
em se desfazer daquilo, mas "se esquecido" de fazê-lo (fl. 127).Já Mazolina confirmou a versão do corréu (fl. 126).Portanto, não há
provas robustas e suficientes a envolver Mazolina no crime em comento, razão pela qual a absolvição dela é medida que se
impõe.2.4) Do afastamento da súmula nº 231, do Superior Tribunal de JustiçaInicialmente, cumpre frisar que o conteúdo da súmula
nº 231, do Superior Tribunal de Justiça é de pleno conhecimento deste magistrado. Contudo, reputo tal comando inconstitucional,
haja vista que sua aplicação implicaria no reconhecimento de que somente aqueles que tiveram a pena fixada acima do mínimo
legal - o que demonstra maior culpabilidade - a ela fariam jus, violando o direito fundamental da isonomia.É certo que, na vigência
do sistema bifásico (Código Penal de 1940), as agravantes e atenuantes, assim como as circunstâncias judiciais (que são os
dados elementares e principais da dosimetria da pena) eram examinadas conjuntamente, o que, por óbvio, impossibilitava a
fixação da pena-base aquém do mínimo legal. Com base nisso, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula supracitada, que,
hoje, conflita diametralmente com o direito vigente.Ora, o artigo 65, caput, do CP#, interpretado com o artigo 68 do mesmo diploma
legal, permite a conclusão de que as atenuantes devem incidir mesmo que resultem na fixação da pena em quantidade inferior ao
mínimo cominado. Sobre o tema, a lição de Ricardo Augusto Schmitt#:"Na verdade, e disso ninguém duvida, tal 'vedação' se
baseia numa construção puramente jurisprudencial, uma vez que legalmente não existe qualquer previsão que coloque óbice à
redução ou à majoração da pena na segunda fase para fora dos limites previstos em abstrato pelo tipo".E continua:"Isso ocorre,
porque o fato do agente confessar a prática do crime e assim fornecer elementos à sua condenação cria uma situação irreversível,
a exigir do julgador - o qual usou da confissão para fundamentar a condenação - que mantenha sua promessa feita, a qual se
encontra embasada na própria lei, de que àquela confissão seria uma circunstância de atenuação de sua pena. Diante das razões
expedidas, não temos dúvidas de que a aplicação pura e simples do entendimento sumulado em debate traz consequências
díspares e, em muitos casos, prejudiciais ao agente".Cite-se, ainda, o ilustre doutrinador Luiz Regis Prado#:"As circunstâncias
agravantes ou atenuantes não podem, em tese, conduzir à fixação da pena abaixo ou acima, respectivamente, dos limites mínimo
e máximo abstratamente cominados. Entretanto, se na determinação da quantidade da pena-base aplicável o juiz deve ater-se aos
limites traçados no tipo legal de delito (art. 59, II), uma vez fixada aquela, passa-se à consideração das circunstâncias atenuantes e
das agravantes, em uma segunda fase, conferindo-se ao juiz a possibilidade de aplicar pena inferior ao limite mínimo, já que o
artigo 68 não consigna nenhuma restrição. De conseguinte, embora vedada essa possibilidade no Código Penal de 1940, que
adotava sistema bifásico para o cálculo da pena (com apreciação simultânea das circunstâncias judiciais e das agravantes e
atenuantes), tem-se como perfeitamente admissível, diante do critério trifásico perfilhado pelo atual Diploma, que a sanção penal
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seja aplicada abaixo do limite mínimo abstratamente previsto".Isso porque inexiste proibição legal expressa que impeça o repouso
da pena abaixo do mínimo legal, sobretudo porque o dispositivo em comento versa acerca de "circunstâncias que sempre atenuam
a pena", não cabendo ao Poder Judiciário limitar o alcance da norma, sobretudo porque isso implicaria em flagrante violação a
direito do réu.3) DispositivoPelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) CONDENAR
FRANCISCO CORREA LICA e MAZOLINA DE JESUS FURTADO pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei nº
11.343/06; b) CONDENAR FRANCISCO CORREA LICA pelo cometimento do ilícito previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03;
c) com base no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVER MAZOLINA DE JESUS FURTADO da imputação de ter cometido o delito
tipificado no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.4) Dosimetria da penaObservando a individualização da pena estabelecida no art.
5º, XLVI, da Constituição Federal, bem como o critério trifásico vislumbrado no art. 68 do Código Penal, passo à fixação da pena,
consoante o disposto no art. 59 do mesmo diploma legal c/c art. 42 da Lei nº 11.343/2006.4.1) Francisco Correa Lica4.1.1) Art. 33,
caput, da Lei nº 11.343/06O acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. A certidão de antecedentes criminais não indica a
existência de sentença penal condenatória contra o réu. Não há maiores informações sobre a conduta social do denunciado. No
tocante à personalidade do agente, não foram coletados elementos suficientes para a sua valoração. Os motivos (lucro fácil) não
destoam daqueles comumente observados em crimes dessa natureza. Já as circunstâncias são desfavoráveis, pois o tráfico
ocorria na própria casa, na presença de filha menor. As consequências são ínsitas à espécie. Não há que se cogitar em
comportamento da vítima. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,
tornando-a definitiva nesse patamar, haja vista a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento da
pena.4.1.2) Art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06O acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. As certidões de antecedentes
criminais não indicam a existência de sentença penal condenatória contra o réu. Não há maiores informações sobre a conduta
social do denunciado. No tocante à personalidade do agente, não foram coletados elementos suficientes para a sua valoração. Os
motivos (lucro fácil) não destoam daqueles comumente observados em crimes dessa natureza. Já as circunstâncias são
desfavoráveis, pois o réu se associou à companheira para, em casa, na presença de filha menor, praticar a traficância. As
consequências são ínsitas à espécie. Não há que se cogitar em comportamento da vítima. Diante dessas circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, tornando-a definitiva nesse patamar, pois inexistem atenuantes,
agravantes, causas de diminuição e de aumento da pena.4.1.3) Art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03O acusado agiu com
culpabilidade normal à espécie. A certidão de antecedentes criminais não indica a existência de sentença penal condenatória
contra o réu. Não há maiores informações sobre a conduta social do acusado. No tocante à personalidade do agente, não foram
coletados elementos suficientes para a sua valoração. Os motivos não foram suficientemente esclarecidos. As circunstâncias são
graves, haja vista a variedade dos tipos de munições e o local onde encontradas (dentro de casa). Não houve maiores
consequências decorrentes do ilícito. Não há que se cogitar em comportamento da vítima. Diante dessas circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.Na segunda fase da dosimetria, verifico a
incidência da atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), razão pela qual reduzo a pena em 1/6, totalizando 02 (dois) anos, 09
(nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a qual torno definitiva, haja vista a ausência de agravantes, causas de
diminuição e de aumento da pena.Considerando que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de
liberdade, fixo-a em 09 (nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.4.1.4)
Do concurso material (art. 69, caput, do CP)Em sendo aplicável a regra disciplinada pelo art. 69, caput, do CP (concurso material),
fica o réu condenado, definitivamente, a uma pena de 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1.341 (mil, trezentos e
quarenta e um) dias-multa, no valor unitário acima fixado.4.2) Mazolina de Jesus Furtado4.2.1) Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06A
acusada agiu com culpabilidade normal à espécie. A certidão de antecedentes criminais não indica a existência de sentença penal
condenatória contra a réu Não há maiores informações sobre a conduta social da denunciada. No tocante à personalidade do
agente, não foram coletados elementos suficientes para a sua valoração. Os motivos (lucro fácil) não destoam daqueles
comumente observados em crimes dessa natureza. Já as circunstâncias são desfavoráveis, pois o tráfico ocorria na própria casa,
na presença de filha menor. As consequências são ínsitas à espécie. Não há que se cogitar em comportamento da vítima. Diante
dessas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e
seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, tornando-a definitiva nesse
patamar, haja vista a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento da pena.4.2.2) Art. 35, caput, da
Lei nº 11.343/06A acusada agiu com culpabilidade normal à espécie. As certidões de antecedentes criminais não indicam a
existência de sentença penal condenatória contra a ré. Não há maiores informações sobre a conduta social da denunciada. No
tocante à personalidade do agente, não foram coletados elementos suficientes para a sua valoração. Os motivos (lucro fácil) não
destoam daqueles comumente observados em crimes dessa natureza. Já as circunstâncias são desfavoráveis, pois a ré se
associou ao companheiro para, em casa, na presença de filha menor, praticar a traficância. As consequências são ínsitas à
espécie. Não há que se cogitar em comportamento da vítima. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo vigente à época do fato, tornando-a definitiva nesse patamar, pois inexistem atenuantes, agravantes, causas de
diminuição e de aumento da pena.4.2.3) Do concurso material (art. 69, caput, do CP)Em sendo aplicável a regra disciplinada pelo
art. 69, caput, do CP (concurso material), fica a ré condenada, definitivamente, a uma pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 1.332 (mil, trezentos e trinta e dois) dias-multa, no valor unitário acima fixado.5) Disposições finaisAs penas
privativas de liberdade deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP. A multa
deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado. Concedo aos acusados o direito de recorrer em liberdade,
condenando-os ao pagamento das custas. Determino o perdimento das munições aprendidas, devendo ser encaminhadas ao
Comando do Exército no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 25, caput, da Lei nº 10.826/2003#).Publique-se.
Registre-se. Intimem-se os réus, o defensor e o Ministério Público. Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome dos acusados
no rol de culpados; b) comunique-se à Justiça Eleitoral e ao Sistema Nacional de Identificação Criminal; c) expeça-se guia de
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execução definitiva, realizando-se as anotações necessárias na distribuição; d) oficiem-se: d1) à autoridade policial para destruição
das amostras guardadas para contraprova (art. 72, caput, da Lei nº 11.343/06#); d2) à Secretaria Nacional Antidrogas para os
devidos fins (art. 63, §4º da Lei nº 11.343/06##). Com o trânsito em julgado para o Ministério Público, expeça-se guia de execução
provisória, nos termos da Resolução nº 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça.Arari - MA, 02 de agosto de 2019.Luiz Emílio
Braúna Bittencourt JúniorJuiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Arari Resp: 183079

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Processo : 1086-78.2016.8.10.0070
Classe : Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária | Interdição
Autor : Raimunda de Jesus Rodrigues Sousa
Advogado : Thales Alessandro Dias Pereira,
Requerido : RAISSA SOUSA RODRIGUES

O Exmo. Sr. Dr. Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior, Juiz de Direito Titular da Comarca de Arari, Estado do Maranhão, na forma
da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação de Penal acima mencionada, em que foi proferida a SENTENÇA com o seguinte teor:Por todo o
exposto, com base no art. 487,I do CPC##, julgo procedente o pedido para decretar a interdição de Raíssa de Sousa Rodrigues,
declarando que ela é absolutamente incapaz para exercer pessoalmente todos os atos da vida civil, os quais deverão ser
praticados por intermédio da curadora.Nomeio como curadora da interditada a sua genitora, Raimunda de Jesus Rodrigues Sousa,
que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditada,
sem autorização judicial, certo que os valores eventualmente recebidos de entidade previdenciária deverão ser destinados
exclusivamente em prol da saúde, alimentação e bem-estar da mesma.Em caso de melhora do estado de saúde da interditanda, a
ponto de cessar a incapacidade, poderá ser intentada ação objetivando o levantamento da interdição (art. 756, do CPC##).Lavre-
se o termo de curatela, do qual deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 553 do CPC##. Inscreva-se a
presente sentença no Registro Civil, anotando-se a interdição no registro de nascimento da interditanda (art. 29, V da Lei nº
6.015/1973##). Publique-se: a) na rede mundial de computadores; b) no sítio do Tribunal de Justiça Estadual; c) na plataforma de
editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses; d) na Imprensa Local 01 (uma) vez, se houver, e
na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, devendo constar os nomes da interditada e de sua
curadora, as causas da interdição e os limites da curatela (art. 755, §3º, do CPC##). Depois de registrada a sentença, intime-se a
curadora a comparecer em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para prestar o compromisso.Sem custas.A título de honorários
advocatícios, condeno o Estado do Maranhão a pagar ao Dr. Marcílio Ribeiro de Almeida (OAB/MA nº 15.182), que apresentou
impugnação à exordial (a requerente era assistida pela Defensoria Pública Estadual), o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Oficie-se à Procuradoria-Geral do Estado para as providências cabíveis.Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em
julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Arari - MA, 21 de maio de 2019.Luiz Emílio Braúna Bittencourt JúniorJuiz de Direito
Titular da Vara Única da Comarca de Arari.

Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior
Juiz de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ARARI
INTIMAÇÃO
Processo n° 0800240-23.2019.8.10.0070 -MARIA CREUZA BARBOSA x BANCO BRADESCO SA e outros SENTENÇA:
Dispensado o relatório (art. 38, caput,da Lei n° 9.099/951).Analisando os autos, constato que a autora informou não ter mais
interesse no feito (ID nº 22694192), o que independe da concordância dos réus (enunciado nº 90 do FONAJE2). Nesse
sentido:AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ACOLHIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE
CONSENTIMENTO DO DEMANDADO. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO Nº 90 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS,
3ª Turma RecursalCível, 71007400377 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgamento: 22.02.2018, grifei).Assim, não
vislumbrando nenhum óbice legal, homologo o pedido de desistência e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas (art. 55, da Lei nº 9.099/953). Publique-se. Registre-
se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa na distribuição.Arari – MA, 22 de agosto de 2019.
Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior-Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Arari.ADVOGADO.:Advogado(s)
do reclamante: RONILDO ODESSE GAMA DA SILVA, Advogado(s) do reclamado: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR,
ANDRÉ LUIZ LUNARDON (OAB/PR 23.304).
Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior
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Juiz de Direito Titular

INTIMAÇÃO
Processo n° 138-05.2017.8.10.0070 CRISTIANE FERNANDES PIRES x MUNICÍPIO DE ARARI ATO ORDINATÓRIO,
Fundamentação legal: inciso XIV do artigo 93 da Constituição Federal c/c § 4° do art. 162 do CPC com o Provimento nº 001/2007.
FINALIDADE: Intime o apelado para, no prazo de 15 dias, apresentar suas contrarrazões ao recurso de Apelação, em seguindo,
com ou sem manifestação, remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça..ADVOGADO. Jose Antonio Nunes Aguiar, OAB/MA
5609.
Lília Mendes Correia
Secretária Judicial - Mat. 184051
Ato Delegado - Art. 3º, Inciso V. Provimento 001/2007 - CGJ

INTIMAÇÃO
Processo n° 1-38.2008.8.10.0070 MARIA DA GRAÇA FERNANDES SOUZA x MUNICÍPIO DE ARARI ATO ORDINATÓRIO,
Fundamentação legal: inciso XIV do artigo 93 da Constituição Federal c/c § 4° do art. 162 do CPC com o Provimento nº 001/2007.
FINALIDADE: ATO ORDINATÓRIO Fundamentação legal: inciso XIV do artigo 93 da Constituição Federal c/c § 4º do art. 162 do
CPC c/c o Provimento nº 001/2007 - CGJ/Maranhão. Intime o apelado para, no prazo de quinze dias, apresentar suas
contrarrazões recursais, conforme o disposto no art. 1.010, § 1º do Novo Código de Processo Civil e, em seguida, remetam-se os
autos ao Tribunal Arari/MA, 02/09/2019 Maria Clara Costa Cantanhede Secretária Judicial Substituta. ADVOGADO. Marcos Aurélio
Sousa Rocha, OAB/MA 15.873, Kerlington de Jesus Santos de Sousa, OAB/MA 13.737. Lília Mendes Correia Secretária Judicial -
Mat. 184051 Ato Delegado - Art. 3º, Inciso V. Provimento 001/2007 - CGJ.

INTIMAÇÃO
Processo n° 149-34.2017.8.10.0070 ELISSANDRA SOUSA MOREIRA x MUNICIPIO DE ARARI ATO ORDINATÓRIO,
Fundamentação legal: inciso XIV do artigo 93 da Constituição Federal c/c § 4° do art. 162 do CPC com o Provimento nº 001/2007.
FINALIDADE: Intime o apelado para, no prazo de 15 dias, apresentar suas contrarrazões ao recurso de Apelação, em seguindo,
com ou sem manifestação, remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. ADVOGADO. José Antonio Nunes Aguiar, OAB/MA
5609.
Lília Mendes Correia
Secretária Judicial - Mat. 184051
Ato Delegado - Art. 3º, Inciso V. Provimento 001/2007 - CGJ

INTIMAÇÃO
PROCESSO n° 209-75.2015.8.10.0070-FERNANDA CRISTINA MESQUITA x JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO MUNIZ - DESPACHO:
Considerando o teor da certidão de fl. 28 e da petição de fls. 30/31, nomeio o Dr. Carlos Dantas Ribeiro (OAB/MA nº 14.085) como
defensor dativo do acusado, devendo ser intimado para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita à acusação, oportunidade
na qual poderá arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
nos termos do art. 396-A do CPP#. Confirmada a nomeação, comunique-se à Procuradoria-Geral do Estado, para
providências..ADV.:Carlos Dantas Ribeiro (OAB/MA nº 14.085).
LUIZ EMÍLIO BRAÚNA BITTENCOURT JUNIOR
Juiz de Direito

INTIMAÇÃO
Processo n° 308-74.2017.8.10.0070 ANTONIO DE SOUSA MENDES x MUNICÍPIO DE ARARI ATO ORDINATÓRIO,
Fundamentação legal: inciso XIV do artigo 93 da Constituição Federal c/c § 4° do art. 162 do CPC com o Provimento nº 001/2007.
FINALIDADE: Intime o apelado para, no prazo de 15 dias, apresentar suas contrarrazões ao recurso de Apelação, em seguindo,
com ou sem manifestação, remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. ADVOGADO. José Antônio Nunes Aguiar, OAB/MA
5609.
Lília Mendes Correia
Secretária Judicial - Mat. 184051
Ato Delegado - Art. 3º, Inciso V. Provimento 001/2007 - CGJ

INTIMAÇÃO
Processo de n° 548-15.2007.8.10.0070 - MUNICÍPIO DE ARARI x JOSE ANTONIO NUNES AGUIAR - SENTENÇA:(...) Pelo
exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Arari - MA, 28 de agosto de 2019.Luiz Emílio Braúna
Bittencourt Júnior, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Arari
- Adv.: JOSÉ ANTONIO NUNES AGUIAR OAB 5609 E RODILSON SILVA DE ARAÚJO OAB/MA 12.848.
LUIZ EMILIO BRAÚNA BITTENCOURT JÚNIOR
Juiz de Direito

INTIMAÇÃO
Processo n° 553-56.2015.8.10.0070 RAIMUNDO NONATO COSTA FILHO x MUNICÍPIO DE ARARI ATO ORDINATÓRIO,
Fundamentação legal: inciso XIV do artigo 93 da Constituição Federal c/c § 4° do art. 162 do CPC com o Provimento nº 001/2007.
FINALIDADE: Intime o apelado para, no prazo de 15 dias, apresentar suas contrarrazões ao recurso de Apelação, em seguindo,
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com ou sem manifestação, remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça..ADVOGADO. JOÃO MARCELO SILVA
VASCONCELOS OAB/MA 11.453.
Lília Mendes CorreiaSecretária Judicial - Mat. 184051. Ato Delegado - Art. 3º, Inciso V. Provimento 001/2007 - CGJ

INTIMAÇÃO
Processo n°603-48.2016.8.10.0070 ROSEMARY RIBEIRO PEREIRA x MUNICÍPIO DE ARARI ATO ORDINATÓRIO,
Fundamentação legal: inciso XIV do artigo 93 da Constituição Federal c/c § 4° do art. 162 do CPC com o Provimento
nº 001/2007. FINALIDADE: Intime o apelado para, no prazo de 15 dias, apresentar suas contrarrazões ao recurso de
Apelação, em seguindo, com ou sem manifestação, remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça..ADVOGADO. JOSÉ
ANTONIO NUNES AGUIAR OAB/MA 5609 E IVAN MARQUES OAB/MA 11028.
Lília Mendes Correia
Secretária Judicial - Mat. 184051
Ato Delegado - Art. 3º, Inciso V. Provimento 001/2007 - CGJ

INTIMAÇÃO
Processo n° 908-32.2016.8.10.0070 ANTONIA REGINA SANTOS FERNANDES x MUNICÍPIO DE ARARI ATO ORDINATÓRIO,
Fundamentação legal: inciso XIV do artigo 93 da Constituição Federal c/c § 4° do art. 162 do CPC com o Provimento nº 001/2007.
FINALIDADE: Intime o apelado para, no prazo de 15 dias, apresentar suas contrarrazões ao recurso de Apelação, em seguindo,
com ou sem manifestação, remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. ADVOGADO. Jose Antonio Nunes Aguiar, OAB/MA
5609.
Lília Mendes Correia
Secretária Judicial - Mat. 184051
Ato Delegado - Art. 3º, Inciso V. Provimento 001/2007 - CGJ

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
Processo : 548-15.2007.8.10.0070
Classe : Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Ação Civil de Improbidade Administrativa
Autor : MINICÍPIO DE ARARI
Advogado : RODILSON SILVA DE ARAÚJO OAB/MA 12.848
Requerido : JOSE ANTONIO NUNES AGUIAR
Advogado : JOSE ANTONIO NUNES AGUIAR, OAB 5609
O Exmo. Sr. Dr. Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior, Juiz de Direito Titular da Comarca de Arari, Estado do Maranhão, na forma
da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação de Penal acima mencionada, em que foi proferida a SENTENÇA com o seguinte teor:Trata-se de
ação de ressarcimento ao erário c/c ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Arari contra José Antônio Nunes
Aguiar.O autor afirmou, em síntese, que o requerido, enquanto prefeito de Arari, não prestou contas referentes ao convênio nº
134/2006, já liquidado, causando inadimplência da municipalidade junto à Secretaria de Estado da Educação.Por essas razões,
requereu a condenação do demandado pela prática dos atos de improbidade previstos no art. 10, XI e art. 11, VI, da Lei nº
8.429/92, inclusive com ressarcimento ao erário do valor objeto da avença (fls. 02/08).A petição inicial foi instruída com os
documentos de fls. 09/18.Devidamente notificado, José Antônio Nunes Aguiar apresentou "contestação", aduzindo, em suma, que
a ausência de prestação de contas decorreu de um episódio ocorrido em 20.10.2006, "em que todos os documentos contábeis,
licitatórios e computadores com informações precisas terem sido destruídas por ´manifestantes politiqueiros´ irresponsáveis que
não mediram as consequências de suas ações, com isso, as informações necessárias e indispensáveis que deveriam constar das
contas a serem encaminhadas aos Órgãos Públicos para efeito de prestação de contas" (fls. 22/23).Certidão de ocorrência (fl.
24).A exordial foi recebida em 21.02.2008 (fl. 62).O Estado do Maranhão não manifestou interesse em fazer parte da lide (fls.
44/47).
Em sua contestação, o demandado reiterou o teor da primeira peça defensiva (fls. 65/66).O réu prestou depoimento pessoal na
audiência realizada na data de 10.04.2019 (fl. 96).Apenas o réu apresentou alegações finais, sustentando, mais uma vez, a
impossibilidade de prestar contas diante da destruição do prédio da prefeitura (fls. 104/107).Já o Ministério Público ofertou parecer
pela condenação do demandado (fls. 113/116).É o relatório. Tudo bem visto e ponderado, DECIDO.A improbidade administrativa é
um dos maiores males envolvendo a máquina administrativa de nosso país e um dos aspectos negativos da má administração que
justifica a implementação de um apurado controle social. A expressão designa, tecnicamente, a chamada corrupção administrativa,
que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da administração pública e de seus preceitos basilares de moralidade,
legalidade e impessoalidade, ferindo os princípios da Carta Republicana.Sobre o conceito de corrupção e seus efeitos deletérios à
nossa República, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira#:"A expressão 'corrupção' pode
ser definida, para fins da presente obra, como o 'fenômeno pelo qual um funcionário público é levado a agir de modo diverso dos
padrões normativos do sistema, favorecendo interesses particulares em troca de recompensa'. Trata-se, em suma, de 'uma forma
particular de exercer influência ilícita, ilegal e ilegítima'. Nesse contexto, a corrupção é inimiga da República, uma vez que significa
o uso privado da coisa púbica, quando a característica básica do republicanismo é a busca pelo 'bem comum', com a distinção
entre os espaços público e privado".Com o objetivo de sancionar os agentes ímprobos, a Constituição Federal dispôs, em seu art.
37, §4º##, que os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos, perda da função pública,
indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível.Percebe-se claramente que o dispositivo trata de norma de eficácia contida, uma vez que a regulamentação da prática de
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atos de improbidade administrativa e suas penalidades ficou a cargo de lei infraconstitucional, no caso a Lei nº 8.429/92, que, em
seus arts. 9º a 11, além de conceituar, elencou rol de atos praticados por agentes públicos, servidores ou não, que caracterizam
improbidade administrativa.Com efeito, a Lei Federal nº 8.429/92 é o diploma legal que regula a matéria em questão,
estabelecendo como ato de improbidade administrativa todo aquele, praticado por agente público, que importe: (i) enriquecimento
ilícito, (ii) prejuízo ao erário e/ou (iii) violação aos princípios da administração pública (arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92).Destaca-
se, pois, a importância dos princípios da administração pública (não apenas aqueles previstos no art. 37 da Carta Magna) na
determinação do que seja imoralidade administrativa. Trata-se do reconhecimento da ideia de juridicidade, que impõe ao
administrador público o respeito não apenas às regras formais (legalidade), mas, também, de todos os princípios reconhecidos
pela comunidade jurídica (razoabilidade, proporcionalidade, finalidade pública, continuidade, autotutela, segurança jurídica, boa-fé,
entre outros).De igual modo, a proteção ao patrimônio público constitui imperativo da forma de governo adotada em nosso país:
república, que significa "res publica" ou "coisa pública". Portanto, a lesão ao erário constitui, por via oblíqua, afronta à essência do
Estado brasileiro. No caso em tela, a questão central reside no exame acerca da suposta omissão do requerido em prestar contas
do convênio nº 134/06, firmado perante a Secretaria de Estado da Educação no dia 20.06.2006 e com vigência de 07 (sete) meses
(fl. 12).Em sede de contestação, o réu não negou o descumprimento desse dever, mas justificou sua impossibilidade sob o
argumento de que uma manifestação realizada no dia 20.10.2006, ou seja, quatro meses depois da assinatura do ajuste e,
consequentemente, durante a vigência do pacto, resultou na invasão do prédio da prefeitura municipal e na destruição de
computadores e do acervo contábil.Tal fato foi, inclusive, comunicado à autoridade policial no dia seguinte (fl. 24). Frise-se que o
evento supracitado teve natureza notória, com intensa repercussão naquela época, independendo, assim, de prova (art. 374, I, do
CPC).Dessa forma, a excepcional situação de destruição dos documentos guardados na sede da prefeitura afastou o dolo
necessário à caracterização da improbidade administrativa.Trata-se, pois, de situação de força maior, por se tratar de evento
imprevisível, para cuja ocorrência não concorreu o réu, direta ou indiretamente, e que o impediu de cumprir regularmente a
obrigação de prestar as contas.Não se cuida apenas de fato que afasta o dolo, mas de verdadeira situação impeditiva, extintiva da
obrigação do demandado, a quem não se pode exigir a apresentação dos recibos e demais documentos obrigatórios nas
prestações de contas, eis que consumidos no incêndio ao prédio de funcionamento do Poder Executivo.Pelo exposto, com fulcro
no art. 487, I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o
trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Arari - MA, 28 de agosto de 2019.Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Arari.
Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior
Juiz de Direito

Bacabal

Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Bacabal

TURMA RECURSAL DE BACABAL
RECURSO INOMINADO Nº. 903/2018
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PIO XII
RECORRENTE: SABEMI SEGUIRADORA
ADVOGADO: JOÃO RAFAEL LÓPEZ ALVES
RECORRIDO: RAIMUNDA CASTRO DE ARAÚJO
ADVOGADO: HAROLDO CLAUDIO DOS SANTOS DIAS
RELATORA: JuízaVANESSA FERREIRA PEREIRA LOPES
ACÓRDÃO Nº: 1106/2019
SÚMULA DO JULGAMENTO: DIREITO DO CONSUMIDOR – DESCONTOS REFERENTES A SEGURO PRIVADO NÃO
CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL
À OFENSA – RECURSO IMPROVIDO. 1.A recorridamoveu ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização
por danos material e moral, tendo vista que está sofrendo descontos em seu salário por conta de contrato de seguro privado, que
alega não ter efetuado com a recorrente. 2. Pelas provas apresentadas nos autos, restou comprovada a falha na prestação do
serviço pelo recorrente, nos termos do art. 14 do CDC, diante da ausência de autorização da titular para realizar os descontos
referentes ao contrato de seguro. 3. Condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), além da restituição dos valores descontados indevidamente sobre o salário da recorrida, no importe de R$
952,00 (novecentos e cinquenta e dois reais). 4. Os autos demonstram a situação de descaso a que foi submetido o consumidor, o
que caracteriza ofensa aos direitos da personalidade; logo, o dano moral indenizável. 5.Frente ao caso concreto, o
quantumindenizatório estabelecido na sentença possui caráter pedagógico para o agressor e compensatório para a vítima, isto é,
de acordo com o princípio da proporcionalidade, uma vez constatada a conduta negligente do fornecedor de serviços. 6.Recurso
conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Súmula do julgamento que serve de acórdão,
inteligência do art. 46, segunda parte, da lei 9.099/95.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as pessoas acima nominadas, decidem os Senhores Juízes
integrantes da Turma Recursal de Bacabal/MA, por quórum mínimo, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter
a sentença em seu inteiro teor. Custas processuais, na forma da lei. Honorários advocatícios, pelo recorrente, em 20% sobre o
valor da condenação.
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Acompanhou o voto do(a) Relator(a), a MM. Juíza Larissa Rodrigues Tupinambá Castro.
Sessão de julgamento realizada na sala de audiências do Fórum da Comarca de Bacabal/MA, em 26 de agosto de 2019.

VANESSA FERREIRA PEREIRA LOPES
Juíza Relatora

Segunda Vara Criminal de Bacabal

INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz Gláucia Helen Maia de Almeida, Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bacabal
Maranhão/MA, na forma da Lei, etc...

FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial,
tramitam os termos da Ação de Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 87-40.2014.8.10.0024, que tem como autor Ministério
Público Estadual e réu(s) IVAN PEREIRA COSTA.

Fica pelo presente INTIMADO(A)(S) o(s) advogado(s) JEFERSON SANTOS, inscrito(a) na OAB/MA n.º 2627, para
comparecer(em) na sala das audiências deste Juízo,no Fórum local, sito à Rua Manoel Alves de Abreu, s/nº, Centro, Bacabal/Ma,
para participar(em) da audiência Una Criminal, designada para o dia 18 de setembro de 2019, às 10h00. E para que chegue ao
seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, nos termos do(a) Despacho prolatado(a)
nos autos da Ação em epígrafe.

O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade
de Bacabal, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Josivania Negreiros de Meneses, Auxiliar Judiciário, o digitei.

Bacabal-MA, 2 de setembro de 2019.

Elba Freitas Clarintino
Secretária Judicial da 2ª Vara Criminal
(Assino de ordem da Juíza Gláucia Helen Maia de Almeida,
Titular da 2ª Vara Criminal Comarca de Bacabal/MA)

Primeira Vara Cível de Bacabal

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BACABAL
RUA MANOEL ALVES DE ABREU, S/Nº, CENTRO

SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA CÍVEL
ATO ORDINATÓRIO

(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)
Em cumprimento ao disposto na Portaria-Conjunta nº 05/2019 alterada pela Portaria-Conjunta nº162019, que disciplina sobre a
virtualização dos processos físicos distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE,
FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES, por seus respectivos procuradores, para que: I) no prazo de 05 (cinco) dias,
pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe; bem como para que se
manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos autos digitais, para que se determine as correções de eventuais
equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos II) no mesmo prazo, se
manifeste sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda dos documentos originais (Lei nº 11.419/06, art. 12, § 5º) que
tenha(m) sido juntado(s) aos autos do processo físico, nos termos do disposto na letra do art. 12, § 5º, da Lei nº 11.419/2006; III)
Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o processo passará a tramitar
exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente arquivamento definitivo no Sistema Themis
PG3"

Bacabal-MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
DANIELLA PACHECO DAVID

Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Vanessa Ferreira Pereira Lopes, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº

001/2007/CGJ/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BACABAL
RUA MANOEL ALVES DE ABREU, S/Nº, CENTRO

SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA CÍVEL
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ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria-Conjunta nº 05/2019 alterada pela Portaria-Conjunta nº162019, que disciplina sobre a
virtualização dos processos físicos distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE,
FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES, por seus respectivos procuradores, para que: I) no prazo de 05 (cinco) dias,
pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe; bem como para que se
manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos autos digitais, para que se determine as correções de eventuais
equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos II) no mesmo prazo, se
manifeste sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda dos documentos originais (Lei nº 11.419/06, art. 12, § 5º) que
tenha(m) sido juntado(s) aos autos do processo físico, nos termos do disposto na letra do art. 12, § 5º, da Lei nº 11.419/2006; III)
Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o processo passará a tramitar
exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente arquivamento definitivo no Sistema Themis
PG3"

Bacabal-MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
DANIELLA PACHECO DAVID

Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Vanessa Ferreira Pereira Lopes, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº

001/2007/CGJ/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BACABAL
RUA MANOEL ALVES DE ABREU, S/Nº, CENTRO

SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA CÍVEL
ATO ORDINATÓRIO

(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)
Em cumprimento ao disposto na Portaria-Conjunta nº 05/2019 alterada pela Portaria-Conjunta nº162019, que disciplina sobre a
virtualização dos processos físicos distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE,
FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES, por seus respectivos procuradores, para que: I) no prazo de 05 (cinco) dias,
pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe; bem como para que se
manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos autos digitais, para que se determine as correções de eventuais
equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos II) no mesmo prazo, se
manifeste sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda dos documentos originais (Lei nº 11.419/06, art. 12, § 5º) que
tenha(m) sido juntado(s) aos autos do processo físico, nos termos do disposto na letra do art. 12, § 5º, da Lei nº 11.419/2006; III)
Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o processo passará a tramitar
exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente arquivamento definitivo no Sistema Themis
PG3"

Bacabal-MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
DANIELLA PACHECO DAVID

Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Vanessa Ferreira Pereira Lopes, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº

001/2007/CGJ/MA

JUÍZA: VANESSA FERREIRA PEREIRA LOPES
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA CÍVEL
PROCESSO Nº: 0800389-94.2018.8.10.0024
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PETROLINA MEDICAMENTOS LTDA - EPP, FARMACIA DO TRABALHADOR DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA - EPP
Advogado(s) do reclamante: DANILO ALFAYA DE ANDRADE
RÉU: FARMACIA DO TRABALHADOR DO BRASIL
INTIMAR Advogado do(a) AUTOR: DANILO ALFAYA DE ANDRADE - BA29726, Advogado do(a) AUTOR: DANILO ALFAYA DE
ANDRADE - BA29726, do inteiro teor do(a) DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA (id. nº 22298214), nos autos.
Bacabal-MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.

DANIELLA PACHECO DAVID
Secretária Judicial da 1ª Vara

Assino de ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Vanessa Ferreira Pereira Lopes, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº
001/2007/CGJ/MA

JUÍZA: VANESSA FERREIRA PEREIRA LOPES
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA CÍVEL
PROCESSO Nº: 0801809-03.2019.8.10.0024
AÇÃO: CURATELA (12234)
REQUERENTE: MARINALVA GOMES PEREIRA
Advogado(s) do reclamante: LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA
REQUERIDO: RONALDO GOMES PEREIRA
INTIMAR Advogado do(a) REQUERENTE: LUANA COSTA OLIVEIRA LUSTOZA - PI5955-A, do inteiro teor do(a)
DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA (id. nº 22531615), nos autos.
Bacabal-MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.

DANIELLA PACHECO DAVID
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Secretária Judicial da 1ª Vara
Assino de ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Vanessa Ferreira Pereira Lopes, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº

001/2007/CGJ/MA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
BACABAL/MA.

VANIA MARY APARECIDA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, professora, portadora do RG nº
033955932007-0, e do CPF nº 452.519.403-00, residente e domiciliado na Rua 7 de setembro, nº 146B, Madre
Rosa, Bacabal/MA, CEP: 65.700-000, por meio de sua advogada que esta subscreve, nos termos da procuração
(anexa), vem, perante a Vossa Excelência propor a presente:

AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA
em face de JOAO VICTOR DOS SANTOS CORDEIRO, brasileiro, solteiro, desempregado, portador do RG nº
041536692011-9 SSP/MA e do CPF: 060.648.883-93, residente e domiciliada Rua 7 de setembro, nº 146B, Madre
Rosa, Bacabal/MA, CEP: 65.700-000, pelos motivos de fato e de direito a seguir delineados:
I. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Cumpre salientar que a Requerente não possui condições financeiras de arcar com custas processuais
e honorários advocatícios, sem prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, requerendo desde já os benefícios
da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.
II. DOS FATOS

A Curadora é mãe do interditando, que é portador da enfermidade: Esquizofrenia hebefrênica (CID 10 -
F20.1), conforme se observa dos documentos médicos em anexo.

Salienta-se que a Requerente assumiu os cuidados de seu filho, o qual necessita de assistência, pois o
interditando encontra-se acometido pela referida enfermidade, a qual lhe incapacita para a realização de atividades
laborais, pois já não goza mais de pleno discernimento e de condições para continuar a exercer os atos da sua vida
civil, sendo necessária a nomeação de uma curadora para representá-lo, esta posição ora pleiteada pela
Requerente, considerando, principalmente, o fato do interditando encontrar-se nesta situação de vulnerabilidade,
necessitando do auxílio de seus familiares.

Sendo irreversível o estado que se encontra o interditando, que com o tempo apenas se agrava, o
objetivo aqui pleiteado é para a proteção do mesmo, que precisa de cuidados especiais em decorrência da
enfermidade que lhe assola, cuidados esses que são feitos pela Requerente, que garante a devida assistência ao
interditando.

Isto posto, para efeito de acompanhamentos das necessidades básicas do interditando, é necessário
que seja concedido o pedido de interdição com curatela provisória ora pleiteada.
III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Diante da ocorrência de uma pessoa não mais possuir condições para a prática dos atos da vida civil ou
para reger sua própria rotina de vida, temos que a capacidade posta no art. 1º do Código Civil sofre alterações
legais quanto ao seu exercício.

O artigo 747 do Novo Código de Processo Civil estabelece:
Art. 747. A interdição pode ser promovida:
I - pelo cônjuge ou companheiro;
II - pelos parentes ou tutores;
III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;
IV - pelo Ministério Público.
Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a
petição inicial.

No caso em análise, a Requerente é mãe do interditando, conforme prova documental em anexo, tendo
legitimidade ativa para ingressar com a presente ação.

Sendo assim, de acordo com os artigos 747 a 770 do Código de Processo Civil, a incapacidade deve ser
declarada por meio de processo de interdição e nomeado um curador em consonância com o artigo 1.767 do Código
Civil:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
I - Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
II – Revogado;
III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
IV – Revogado;
V - os pródigos.

Podemos observar que se trata de medidas de proteção ao incapaz, voltada ao auxílio de sua vida civil.
Nossa jurisprudência explica:
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EMENTA: CURATELA DECRETAÇÃO PRESSUPOSTOS. Tendo a curatela por pressuposto
fático a incapacidade do adulto que, em virtude de doença ou deficiência mental, não esteja
em condições de dirigir a sua própria pessoa e administrar seus bens, seu pressuposto
jurídico é que seja ela reconhecida por sentença judicial em ação de interdição, promovida
por quem, legalmente, tem legitimidade para tanto. (Apelação Cível nº 000.255.1703/00 –
Comarca de São Lourenço – Apelante (s): Caeilda Martins – Apelado (s): Adriana Vital da Silva –
Relator: Exmo. Sr. Des. Páris Peixoto Pena).

Posto que o interditando se encontra em situação de incapacidade em virtude de doença (Esquizofrenia
hebefrênica (CID 10 - F20.1)), não estando em condições de dirigir sua vida, tem-se por certo e inequívoco o pedido
aqui pleiteado.

Então, diante do direito do interditando à proteção, resta assegurada a sua interdição e a nomeação da
Requerente como sua curadora, de acordo com os limites da curatela fixados na sentença de interdição.
IV. DA CURATELA PROVISÓRIA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

De acordo com o parágrafo único do art. 749 do CPC: Justificada a urgência, o juiz pode nomear
curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.

Sendo assim, a prova inequívoca do déficit intelectual e da sua incapacidade para gerir sua vida civil,
que deflui dos documentos anexos e dos fatos já discutidos, demonstram a necessidade de urgência na concessão
da curatela. Vejamos o que diz a jurisprudência sobre o tema:

INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. 1. Havendo elementos de convicção
que sugerem a existência de incapacidade civil da interditanda, por enfrentar doença mental
incapacitante, é cabível a nomeação de curador provisório. 2. A providência deferida é provisória,
tem conteúdo nítido caráter protetivo e poderá ser revista a qualquer tempo. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento Nº 70064542095, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 24/06/2015).
(TJ-RS - AI: 70064542095 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de
Julgamento: 24/06/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
30/06/2015).

Nos termos do artigo 300 do CPC “ A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No referido caso, não há razão lógica para a espera do desfecho do processo quando se está diante do
direito inequívoco. Assim destaca a doutrina:

“Se o fato constitutivo é incontroverso não há racionalidade em obrigar o autor a espera o tempo
necessário à produção de provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, uma vez que
o autor já se desincumbiu do ônus da prova e a demora inerente à prova dos fatos, cuja prova
incumbe ao réu certamente o beneficia” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e
Tutela da Evidência. Editora RT, 2017. P. 284).

Desse modo, consubstanciada está a verdade da alegação, a plausibilidade do direito invocado (fumus
boni juris), ante a proteção exigida pelo ordenamento jurídico pátrio aos interesses do incapaz.

Ademais, como o interditando não detém o elementar discernimento para a prática dos atos da vida civil,
torna-se temerária e incerta a adequada gestão dos recursos fundamentais à sua manutenção.

Assim, demonstrado está o fundado receio de dano de difícil reparação (periculum in mora) ao
patrimônio do interditando, até a efetivação da tutela pleiteada, posto isto requer seja nomeada, a Autora, curadora
provisória do interditando.

V. DOS PEDIDOS:
Por todo o exposto, requer:

1. Concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC;
2. Distribuição e recebimento da ação;
3. A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com a nomeação da parte autora
como curadora provisória do interditando;
4. A intimação do Ilustre representante do Parquet, para que acompanhe o feito;
5. A citação do interditando para comparecer em audiência a ser designada por este MM Juízo;
6. A produção de todas as provas, em especial aqui requeridas;
7. Seja concedido prazo para impugnação por parte do interditando, nos termos do art. 752 do CPC;
8. A determinação por este MM. Juízo para que se proceda à perícia médica oficial, se assim convier;
9. A total procedência da demanda, para fins de declarar a interdição do Requerido, bem como a senhora VANIA
MARY APARECIDA DOS SANTOS curadora definitiva do interditando.

Provará o alegado utilizando-se de todos os meios admitidos em direito, especialmente, juntada de
documentos, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.
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Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Nestes termos, pede e aguarda deferimento.
Bacabal/MA, 29 de julho de 2019.

Luana Diniz Araujo da Silva
Advogada, OAB/MA 15.744

Primeira Vara Criminal de Bacabal

PROCESSO Nº 0002205-86.2014.8.10.0024 (19772014)
CLASSE: AÇÃO PENAL
AUTOR DA AÇÃO: MINSTERIO PUBLICO ESTADUAL
ACUSADO: DALVANETE NUNES EDUARDO
ADVOGADO: FRANCISCO BATISTA COSTA (OAB/MA Nº 4.661)

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO
CERTIFICO que provienciei o andamento processual, nos termos do provimento nº 001/2017, artigo 3º, inciso XIII, conforme
abaixo: Certifico que a audiência de Instrução e Julgamento designada para esta data, deixou de ser realizada, tendo em vista a
falta justificada do Representante do Ministério Público, onde foi redesignada para o dia 17/09/2019 às 14:00 horas, na sala de
Audiência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bacabal - MA.O referido é verdade e dou fé.Bacabal (MA), 30 de julho de 2019.
Moisés de Jesus Serra Pinheiro - Auxiliar Judiciário.

PROCESSO Nº 0003007-50.2015.8.10.0024 (30222015)
CLASSE: AÇÃO PENAL
AUTOR DA AÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: JOSIVAN GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: BENTO VIEIRA (OAB/MA Nº 4692)

DESPACHO
Vistos, etc. Considerando o certificado à fl. 231, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público e a defesa para apresentarem suas
alegações finais, em forma de memorias, no prazo de 05 (cinco) dias sucessivos, por analogia ao art.403, § 3° do CPPB. Apos,
voltem-me conclusos. Bacabal/MA, 28 de agosto de 2019.Marcello Frazão PereiraJuiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal.

EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO DE 15 DIAS

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 200-52.2018.8.10.0024
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
PARTE(S) AUTORA (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PARTE(S) ACUSADO (S): GENTIL FILHO ALVES DOS SANTOS
PARTE OFENDIDA: Paula Larissa Reis Lima

O Excelentíssimo Senhor Marcello Frazão Pereira, Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Bacabal, Estado do
Maranhão.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por esta SECRETARIA
JUDICIAL e JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL desta Comarca, uma AÇÃO PENAL (Processo nº
200-52.2018.8.10.0024) movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de Gentil Filho Alves dos Santos, brasileiro,
nascido em 11/06/1986, natural de Bacabal/MA, com endereço a Rua Artur Azevedo, nº 312, Bairro da Esperança, próximo a
Kolping, - Prox. a Kolping, Esperança, em Bacabal/MA, os quais procurados nos endereços acima, para citação, não foram
encontrados, conforme certidão do Of. de Justiça à fl. 39, ficam, portanto, por meio deste edital CITADOS para responderem à
acusação, no prazo de 10 (dez) dias (arts. 361, 363, § 1º, 364 e 396 do CPP com redação conferida pela Lei nº. 11.719/08). Neste
caso, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal da acusada ou do defensor constituído (art. 396,
parágrafo único, do CPP). Conforme despacho proferido nos autos, cujo teor seguinte: "Vistos, etc. Em sendo a citação
pressuposto de existência da relação processual e considerando que o acusado deixou de ser citado pessoalmente, em face do
mesmo não ter sido localizado, conforme certidão de fl. 39. Assim, CITE-SE o acusado, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias,
para que responda à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (arts. 361, 363, § 1º, 364 e 396 do CPP com redação
conferida pela Lei nº. 11.719/08). Neste caso, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do
acusado ou do defensor constituído (art. 396, parágrafo único, do CPP). Exaurido o prazo, e não havendo constituição de
advogado ou apresentação de defesa, dê-se vista ao MPE para requerer o que entender de direito, independentemente de novo
despacho. Desentranhe-se a manifestação Ministerial de fls. 46, e junte-se aos autos apropriados. Cumpra-se. Após, voltem-me os
autos conclusos. Bacabal/MA, 23 de julho de 2018. Marcello Frazão Pereira. Juiz de Direito 1ª Vara Criminal" - Juiz de Direito da 1ª
Vara Criminal". O presente edital será afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de Comarca de Bacabal,
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Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, ________, Secretária Judicial, subscrevi e digitei.

Marcello Frazão Pereira
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal

Segunda Vara Cível de Bacabal

PROCESSO Nº 0001829-42.2010.8.10.0024 (17092010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: RAIMUNDO ALESSANDRO MORAIS LOPES
ADVOGADO: ANDREIA DA SILVA FURTADO ( OAB 6491-MA )
REU: MUNICIPIO DE LAGO VERDE - MA

Proceda-se com a alteração da classe processual para "Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública", 12078, com reautuação do feito.D E C I S Ã O
Cuida-se de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública onde figuram como partes aquelas nominadas em epígrafe.A sentença exequenda condenou o
Município a uma obrigação de fazer, culminando multa diária de R$1.000,00, além do pagamento das verbas salariais devidas.Citada para oferecer Impugnação,
na forma cominada no art. 730 do CPC/73, a parte executada deixou transcorrer in albis o prazo concedido (fls. 34-35).A decisão de fl. 36 reduziu o valor da
multa cominatória para R$50,00 diários.Conta atualizada do débito à fl. 50, perfazendo um montante de R$95.081,10.O exequente declarou concordar com o
valor (fl. 54).Noutro giro, o executado, em petitório de fls. 58-63 compareceu para apontar desproporcionalidade das astreintes Pugnando por sua redução.Pois
bem.Como já apontado, já houve redução da multa cominatória pela decisão de fl. 36, sendo que a quantia originariamente arbitrada, de fato, era excessivo.E se
uma multa diária de modestos R$50,00 chegou ao valor apurado pela contadoria é porque o Município demandado ficou 1.510 dias sem cumprir a decisão
judicial. Assim, não pode o ente recalcitrante, agora, se valer da própria torpeza.Destarte, indefiro o pedido de fls. 58-63.Nesse cenário e considerando o disposto
no art. 535, §3º, I, do CPC, forçoso a homologação dos cálculos, como nesta oportunidade os homologo, e a expedição de precatório, vez que o montante da
execução ultrapassa o valor estabelecido, quer em Lei Municipal, quer no art. 87, II, do ADCT para RPV.Intimem-se as partes por seus procuradores.Preclusa
esta decisão, certifique-se o fato e expeça-se ofício requisitório de Precatório ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente do E. Tribunal de Justiça do Maranhão,
devendo-se observar o disposto no art. 6º da RESOL-GP102017.Após, fica o curso do feito sobrestado até a notícia do pagamento do Precatório, manifestação
das partes ou da Presidência do E. TJ/MA.Anote-se a suspensão junto ao sistema de acompanhamento processual. Após, arquivem-se os autos
provisoriamente.
Bacabal/Ma, 07 de agosto de 2019.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0004633-75.2013.8.10.0024 (46562013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A BNB
ADVOGADO: ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO ( OAB 23462-CE ) e GILMAR PEREIRA SANTOS ( OAB 4119-MA )
REU: FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA BRAGA
ADVOGADA: ANDREIA DA SILVA FURTADO - OAB/MA 6491

S E N T E N Ç A
Cuida-se de ação monitória proposta pelo Banco do Nordeste do Brasil em desfavor de Fernando Antônio Oliveira Braga, objetivando o recebimento de um
crédito no valor de R$3.926,05.O promovente alega que o débito decorre de um contrato de abertura de crédito em conta-corrente com cheque especial realizado
entre as partes, com limite de R$2.000,00 (dois mil reais), onde o promovido não honrou com o pagamento, ocasionando na dívida apontada acima.Junto à
inicial, o autor acostou o contrato de abertura de crédito de conta-corrente, nota promissória, demonstrativo sintético do débito, bem como os extratos da referida
conta.Às fls. 75-79 se encontram os embargos monitórios, onde o embargante aponta que os valores da cobrança não obedeceram os parâmetros acertados no
contrato de cheque especial.Por sua vez, o embargado impugnou a manifestação do embargante no petitório de fls. 106-118.É o relatório.Fundamento e
decido.Ante a declaração contida nos embargos monitórios, defiro à parte embargante/ré o benefício da gratuidade da prestação jurisdicional, na forma e sob as
cominações dos arts. 98 e seguintes do CPC.O presente feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, haja vista que a questão
controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato
suscitadas.O réu não impugnou nenhum documento acostado junto à inicial, nem alegou vício na contratação, limitou-se apenas em impugnar os cálculos
apresentados pelo autor. Portanto, incontroversa a realização do contrato entre as partes.Dos extratos acostados pelo autor, se verifica no extrato de fl. 52 que a
partir do mês de setembro de 2012 que o saldo da conta-corrente passou a ficar negativo (R$1.740,71D), chegando, em outubro de 2013, ao débito apontado no
extrato de fl. 65, qual seja, R$3.926,05D.Assim, tem-se que o termo inicial dos cálculos é de setembro de 2012.O extrato de fl. 65 dá conta do valor da dívida
postulada nestes autos pelo autor.A planilha apresentada pelo embargante/réu abordou apenas os juros pactuados no contrato, ao passo que o autor incluiu as
taxas de mercado da comissão de permanência e outros encargos contratuais (fl. 14).Sobre o assunto, os tribunais pátrios esclarecem a possibilidade da
cobrança de outros encargos contratuais em contratos de cheque especial:EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS EM AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO
DE CHEQUE ESPECIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - ADEQUAÇÃO PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO -
POSSIBILIDADE. "Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando
verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa" (STJ, AgRg no AREsp 261913 / RS). A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado (STJ, REsp
repetitivo nº 1.112.879/PR). A capitalização dos juros remuneratórios, desde que expressamente contratada, tem amparo na lei e na jurisprudência do STJ (REsp
repetitivo nº 973.827/RS). No contrato de cheque especial, admite-se a cobrança de juros remuneratórios incorporados mensalmente ao saldo devedor, próprio
dessa dinâmica contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0236.12.002134-0/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 22/03/2017, publicação da súmula em 27/03/2017). [g.n.]Sendo assim, não há dúvida de que o Demandado realmente se encontra em mora no
pagamento da quantia reclamada na inicial.Pelo exposto, julgo procedente o pedido monitório para, nos termos art. 701, §2º, do CPC, declarar constituído de
pleno direito o título executivo judicial no valor mencionado na inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, para condenar o réu a pagar ao
autor o valor de R$3.926,05, acrescidos de juros moratórios e correção monetária nos percentuais e índices do art. 2º, VI, e art. 3º, VII, do Provimento n. 09/2018
da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, ambos a contar da citação.Condeno a parte ré a pagar as custas do processo e os honorários do advogado da
parte autora, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Considerando que o réu goza do benefício da gratuidade, tal condenação fica com a exigibilidade
suspensa na forma do art. 98, §3º, do CPC.P. R. Intimem-se as partes, por seus advogados.Após o trânsito em julgado, deve a parte requerente observar o
disposto nos arts. 523 e seguintes do CPC.
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Bacabal/MA, 29 de maio de 2019.
JOÃO PAULO MELLO
Juiz de Direito

Bacuri

AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM Nº.619-28.2018.8.10.0071
JUIZ: DR. ALISTELMAN MENDES DIAS FILHO
REQUERENTE: ENESIO VIANA
ADVOGADO: Dr. LINCON LIMA SAMPAIO-OAB/MA(14.303).
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO
DESPACHO: FINALIDADE: Intimação do advogado da parte requerente Dr. LINCON LIMA SAMPAIO-OAB/MA(14.303):
Recebi hoje. Vistos etc.

Considerando que o Embargante pretende a obtenção de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos, em
respeito ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, intime-se a Embargada para que, no prazo de 5
(cinco) dias, se manifeste sobre o seu conteúdo.

1.

Após retornem os autos conclusos para julgamento.2.
Publique-se.3.

Bacuri (MA), 05 de agosto de 2019.
Alistelman Mendes Dias Filho

Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA

AÇÃO BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIANº.629-14.2014.8.10.0071
JUIZ: DR. ALISTELMAN MENDES DIAS FILHO
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO: DR. SUELEN GONÇALVES BIRINO OAB/MA(8.544 ) E DR. AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR OAB/SP
(107.414)
REU: ANA LUCIA ASEVEDO DE ALMEIDA
FINALIDADE: Intimação dos advogados da parte autora DR. SUELEN GONÇALVES BIRINOOAB/MA(8.544 ) E DR. AMANDIO
FERREIRA TERESO JÚNIOR OAB/SP (107.414): Vistos Etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada nos idos de 2014, no bojo da qual, mesmo tendo sido deferido o pedido
liminar, o bem requerido não foi localizado.

1.

Em decisão de fls. 50/51-v, que dista dos idos de 2017, foi deferida a liminar pleiteada se determinado à busca e apreensão
do veículo objeto da ação.

2.

Nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-lei nº 911/69 a não localização do veículo impede o prosseguimento
do feito, uma vez que a citação somente se aperfeiçoa com a efetiva apreensão do veículo. In casu, não se procedeu à
apreensão do bem ou se aperfeiçoou a citação do requerido em razão de não ter sido localizado o bem, conforme Certidão
do Oficial de Justiça de fl. 62-v.

3.

Desse modo, percebe-se que o feito está paralisado desde o cumprimento de tais diligências pelo oficial de justiça, não
havendo neste espaço de tempo qualquer ato do autor capaz de ensejar o sucesso de concluir a lide.

4.

Assim, Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, e por intermédio de seu procurador
constituído, via Dje, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, informando o
endereço onde o bem possa ser localizados e/ou requerendo o que entender devido para suprir as faltas que contenha o
processo de modo a promover o seu prosseguimento, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito.

5.

Decorrido in albis do prazo acima, certifique-se o transcurso do prazo e retornem os autos conclusos.6.
Inimitem-se. Publique-se. Cumpra-se.7.

Bacuri (MA), 29 de janeiro de 2019.
Alistelman Mendes Dias Filho

Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA

Processo nº 1097-41.2015.8.10.0071 (THEMISPG)
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JOÃO NILTON GALDEZ FERREIRA
ADVOGADO: LURDIANE SANTOS MENDES OAB/MA 8701
RÉU: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB 9.348 A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE APELADA, DRª LURDIANE SANTOS MENDES,OAB/MA8701, do
DESPACHO a seguir transcrito: Vistos etc.

Intime-se o apelado, por intermédio de seu advogado, via DJe, para apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 15
(quinze) dias.

1.

Caso haja interposição de apelação na forma adesiva pelo apelado no prazo de apresentar contrarrazões, intime-se o
recorrente para responder também no prazo de 15 (quinze) dias.

2.
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Transcorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, com ou sem manifestação e independentemente de novo
despacho, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, acompanhado das nossas
homenagens de estilo.

3.

Cumpra-se.4.

Bacuri (MA), 10 de julho de 2019.
Alistelman Mendes Dias Filho

Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA

Processo nº 147-61.2017.8.10.0071 (THEMISPG)
Ação: PENAL
ACUSADO: GLACIONEI DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO: HILDA FABÍOLA MENDES RÊGO OAB/MA 7834
VÍTIMA: JOSELI MENDES ALVES
FINALDADE: Intimação do Advogado da parte acusada, drª HILDA FABÍOLA MENDES RÊGO OAB/MA 7834 a seguir
transcrita: GLACIONEI DOS SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo crime de receptação, tendo
sido a denúncia recebida em 31 de janeiro de 2011, conforme fls. 27/29.
Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido.
2. FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia até a presente data passaram-se 08(oito) anos e07(sete) meses.
In casu, considerando o quantumda pena máximaem abstrato para o crime de receptação(04anos de reclusão), subsumi-seao
prazo prescricional de 08(oito) anos, nos moldes do art. 109, inciso IV, do CP.
Assim, vislumbro que restou superado o lapso prescricional aplicável à espécie, posto que entre a data do recebimento da
denúncia até a presente data monta um intervalo que supera o necessário à pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso IV.
Nesses termos, é imperioso reconhecer que nos presentes autos a pretensão da pretensão punitivado Estado está fulminada pela
prescrição, consoante o que dispõe a redação dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, inciso IV.
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em consonância com a fundamentação supra, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE GLACIONEI DOS
SANTOS FERREIRA, qualificada nos autos, EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Notifique-se o Ministério Público. Intime-se o apenado e seu advogado.
Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se estes autos com baixa na distribuição.
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Bacuri, 29de agostode 2019.

Alistelman Mendes Dias Filho
Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA

Processo nº: 16-23.2016.8.10.0071
Ação:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Requerente: ENILDE PIRES BORGES
Advogado(a):Marinel Dutra de Matos OAB/MA 7517
Requerido: MUNICÍPIO DE BACURI/MA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, Dr. MARINEL DUTRA DE MATOS OAB/MA 7517, a
tomar conhecimento do despacho nos termos a seguir transcrito: “Vistos Etc.

Tendo em vista o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, intime-se o autor– na pessoa do
seu representante legal– acerca do teor do Acórdão de fls. 80-83-v, com certidão de trânsitoem julgado às fls. 86, para,
noprazo de 10 (dez) dias, se manifestar e requerer o que entender cabível por direito.

1.

Após, aguarde-se em Secretariaa manifestação da parte interessada pelo prazo de 06 (seis) meses.2.
Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se.3.
Intime-se.4.

Bacuri (MA), 27de agosto de2019.
Alistelman Mendes Dias Filho

Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA

Processo nº: 606-34.2015.8.10.0071
Ação:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Requerente: SONIA MARIA SILVA LIMA
Advogado(a):Marinel Dutra de Matos OAB/MA 7517
Requerido: MUNICÍPIO DE BACURI/MA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, Dr. MARINEL DUTRA DE MATOS OAB/MA 7517, a
tomar conhecimento do despacho nos termos a seguir transcrito: “Vistos Etc.

Tendo em vista o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, intime-se o autor– na pessoa do
seu representante legal– acerca do teor do Acórdão de fls. 80-83-v, com certidão de trânsitoem julgado às fls. 86, para,
noprazo de 10 (dez) dias, se manifestar e requerer o que entender cabível por direito.

1.

Após, aguarde-se em Secretariaa manifestação da parte interessada pelo prazo de 06 (seis) meses.2.
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Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se.3.
Intime-se.4.

Bacuri (MA), 27de agosto de2019.
Alistelman Mendes Dias Filho

Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA

Processo nº 636-98.2017.8.10.0071 (THEMISPG)
Ação: PROCEDIMENTO COMUM
REQUERENTE: CARMEN LUCIA DA SILVA
ADVOGADO: MARINEL DUTRA DE MATOS OAB/MA 7517
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE BACURI/MA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, DR. MARINEL DUTRA DE MATOS OAB/MA 7517, do
DESPACHO a seguir transcrito:Vistos etc.

Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro
saneado o feito e passo a sua organização.

1.

Em sua contestação o requerido apresenta preliminar de inépcia da inicial por ter não sido a exordial acompanhada de
documentos necessários a propositura da ação, a saber, o ato normativo que fixou o dia do pagamento do servidor municipal,
por entender que, sem tal prova pré-constituída, “não seria possível, sequer calcular, caso fosse devido, o percentual
supostamente não implantado pela Fazenda Municipal. Deixo de acolher a preliminar suscitada, em que pese a importância
de restar demonstrado nos autos a data do efetivo pagamento dos servidores do executivo municipal à época da conversão
dos salários para URV consoante determinou a Lei nº 8.880/94 para apuração das diferenças remuneratórias pleiteadas no
presente, pois tenho que tal questão, se o autor cumpriu ou não o ônus probatório que lhe incumbia, se insere no mérito do
presente e com ele deve ser apreciado. Ademais, não há se falar em inépcia da petição inicial, vez que a simples ausência
de apresentação, em documento não impediu o exercício do contraditório, tanto que possibilitou ao réu a apresentação da
defesa, onde impugna a pretensão do autor.

2.

Em sua contestação o requerido também apresenta preliminar de prescrição quinquenal. Acolho a preliminar suscitada haja
vista quequalquer pretensão que seja formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 5
(cinco) anos, inseridos no conceito de Fazenda Pública a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas
autarquias e fundações públicas. Essa, aliás, é a regra inserta no art. 2º do Decreto-lei nº 4.597/1942. No que sobeja atinente
a preliminar de prescrição sob apreço, deve-se ressalvar, portanto, com base na recente jurisprudência do STF e STJ, a
possibilidade de limitação temporal, de modo que o termo ad quem da incorporação será a data de implantação da
restruturação remuneratória (RE 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, DJe 10/02/2014;
REsp 955.451/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no
Resp 932.585/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, Dje 19/12/2016).
Neste sentido, importa verificar-se, na fase instrutória da presente, a existência da lei municipal estabelecendo novo regime
jurídico estatutário dos servidores do executivo municipal de Bacuri após a data da referida conversão da moeda (1994), a
qual, caso exista, constitui-se a como o marco temporal para a contagem do prazo prescricional.

3.

Na exordial, o autor efetuou pedido de exibição de documentos para que o requerido apresentasse todos os atos normativos
que serviram de parâmetro para a conversão da moeda anterior para o plano “real”, bem como documentos que indiquem a
fixação do dia de pagamento dos vencimentos base do Cargo de autor no respectivo período.

4.

Tendo em vista que não fora apreciado o pedido incidental de exibição de documentos passo a apreciar o pedido.5.
Considerando que nos autos da ação nº 522-33.2015.8.10.0071 que tramita neste juízo, feito com a mesma causa de pedir,
pedido e polo passivo da presente lide, o requerido, Município de Bacuri-MA, em atendimento a determinação judicial
exarada naqueles autos, juntou às fls. 80/198 e às fls. 202/533, os instrumentos normativos que estruturaram os cargos
carreiras e vencimentos dos servidores do Município de Bacuri – MA ( Lei Municipal nº 131/97, Lei Municipal 351/210) e os
comprovantes de empenho e pagamento dos vencimentos dos servidores do Município de Bacuri-MA, referente aos meses
de Setembro/1993 a Março/1994, bem como, tendo em vista que finalidade da prova produzida naquele feito relaciona com o
documento ou com a coisa que se pleiteia a exibição para o deslinde deste feito, como demonstrado alhures, reputo
oportuno, com vista a privilegiar a economia e celeridade da prestação jurisdicional, e por entender que cabe ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provasnecessárias à instrução do processo, indeferir o pedido incidental de
exibição de documentos por reputar a diligências inúteis e meramente protelatórias, bem como, considerando o poder
instrutório conferido ao Juiz (art. 370, CPC) e o princípio da cooperação insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil,
admitir no presente a utilização, a título de prova emprestada, dos documentos juntados nos autos do Processo nº
522-33.2015.8.10.0071, fls. 80/198 e fls. 202/533, o qual faz referência a presente demanda com mesma causa de pedir,
pedido e polo passivo da presente lide.

6.

Admitida, portanto, a prova emprestada, com vistas a garantia do contraditório e da ampla defesa, intimem-se as partes
para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, manifestem-se a respeito dos documentos juntados nos autos do
Processo nº 522-33.2015.8.10.0071, fls. 80/198 e fls. 202/533,e ora admitidos como prova emprestada no presente, bem
como a respeito de suas repercussões probatórias no bojo do presente processo.

7.

Não há outras questões processuais pendentes.8.
Esclareço que pontos controvertidos são aqueles alegados por uma parte e contrariados pela outra parte, bastando, para sua
verificação, a confrontação das peças processuais já apresentadas pelas partes. Com efeito, in casu, para
encontramos o "Meritum causae", basta verificar se a parte autora, servidor(a) do executivo municipal, sofrera perdas
remuneratórias decorrentes da errônea conversão de cruzeiros reais em URV, e, assim o sendo, tem direito a recomposição

9.
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salarial pleiteada na exordial. Entretanto, para que seja apreciado o pedido de reconhecido o direito a recomposição salarial,
a ser apurada em liquidação de sentença, faz-se necessária prova das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores
municipais relativas aos meses de novembro e dezembro/93 e janeiro e fevereiro/94, haja vista que não pairam mais dúvidas
na jurisprudência pátria acerca da existência da diferença remuneratória em relação aos servidores cujos vencimentos eram
percebidos antecipadamente, isto é, antes do último dia do mês trabalhado, haja vista ser este o critério temporal adotado no
inciso I, do artigo 22, da Lei nº 8.880/94 para a apuração da URV. Por outro lado, os servidores que percebiam sua
remuneração posteriormente ao aludido marco temporal, não se verifica, salvo demonstração em contrário, defasagem
remuneratória em virtude da conversão em URV do último dia do mês de competência.
Corroborando com o expendido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, bem como os diversos tribunais
pátrios, são uníssonos a respeito do tema, conforme se infere dos arestos colacionados abaixo, in exthensis: SERVIDORES
DO PODER EXECUTIVO. CONVERSÃO DA URV. ÍNDICE DE 11,98%. ERRO DE ATIVIDADE DO JULGADOR.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.1. Os servidores do Executivo não têm direito à recomposição de
11,98%. 2. Incide em error in judicando a sentença que, não atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
declara a existência de fato não demonstrado no processo. 3. Sem a prova necessária à demonstração do an debeatur, não é
possível a apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença.4. Apelo conhecido e provido. Unanimidade. (Ap
0118782017, Rel. Desembargador (a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
30/05/2017, DJe 09/06/2017); APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO.
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA
DE PROVA DAS DATAS DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO
PROVIDO.I. Inexistindo nos autos prova das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores municipais, não há como
ser reconhecido o direito à recomposição salarial, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo os autos retornarem ao
juízo de origem para ser demonstrada as datas dos pagamentos. II. Incide em error in judicando, a sentença que reconhece a
recomposição salarial à apelada, sem a demonstração do fato constituto do direito. III. Considerando que não foi
oportunizado ao apelante a produção de provas, ante o julgamento antecipado da lide, deve ser determinado o retorno dos
autos à origem para dilação probatória.IV - Apelação provida. (Ap 0092302018, Rel. Desembargador (a) JOSÉ JORGE
FIGUEIREDO DOS ANJOS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24/05/2018 , DJe 30/05/2018); DIREITO
ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM URV - LEI
FEDERAL 8.880/94 - APLICABILIDADE - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO - ENTENDIMENTO DA CORTE
SUPERIOR DO TRIBUNAL - REDUÇÃO DE VENCIMENTOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO PROVIDO. […]Em se cuidando de servidores pertencentes aos quadros do Poder Executivo, aos quais não se
aplica a disposição do artigo 168 da Constituição Federal, e cujos vencimentos são pagos no mês seguinte ao da prestação
dos serviços, não se verifica, salvo demonstração em contrário, defasagem remuneratória em virtude da conversão em URV
do último dia do mês de competência, ao contrário dos agentes dos Poderes Judiciário e Legislativo, e do Ministério Público.
[…]Contudo, não demonstrado o efetivo prejuízo remuneratório, quando da conversão salarial, a improcedência da ação é
medida que se impõe. (TJ-MG 100240816658530011 MG 1.0024.08.166585-3/001(1), Relator: MOREIRA DINIZ, Data de
Julgamento: 18/03/2010, Data de Publicação: 09/04/2010).

10.

Assim o sendo,fixo como pontos controvertidos,todos relativos a questões de direito:a)a verificação pelas datas deefetivo
pagamento dos vencimentos dos servidores municipais relativas aos meses de novembro e dezembro/93 e janeiro e
fevereiro/94 se os vencimentos dos servidores eram percebidos antecipadamente, isto é, antes do último dia do mês
trabalhado; b)a demonstração da defasagem remuneratória em virtude da conversão em URV do último dia do mês de
competência, caso seja verificado pelas datas de efetivo pagamento dos vencimentos dos servidores municipais relativas aos
meses de novembro e dezembro/93 e janeiro e fevereiro/94 que os vencimentos dos servidores eram percebidos no mês
seguinte ao da prestação dos serviços;c)a ocorrência de eventual estruturação da carreira dos servidores públicos municipais
de Bacuri e o estabelecimento de novo regime remuneratório após a data da referida conversão da moeda (1994).

11.

As supracitadas questões, não demandam maiores dilações probatórias, haja vista poderem ser elucidadas pelas provas
documentais já produzidas pelas partes segundo a regra geral sobre o momento da produção da prova documental, qual
seja, que o autor deve apresentar os documentos com a petição inicial e o réu com a defesa, nos termos do art. 434 do
Código de Processo Civil.

12.

Esclareço que, a excetuar a prova emprestada ora admitida no presente, resta superada a fase postulatória, e, tendo as
partes amplamente exercido seu direito de juntar documentos, preclui (CPC, arts. 218, 223, 218, parágrafo 3º c/c art. 434) a
possibilidade de produção de prova documental destinada a demonstrar as alegações deduzidas na petição inicial e na
contestação, salvo quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.

13.

Ademais, podem as partes se manifestarem amplamente sobre os pontos controvertidos e prova documental produzida,
exercendo seu direito ao contraditório como garantia de influência e não surpresa, quando falarem nos autos e em sede de
alegações finais.

14.

Dito isso, indefiro a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal, eventualmente requerida pelas partes, vez que
tais atos probatórios são atinentes à demonstração de questões fáticas, às quais não restaram controvertidas no presente.

15.

Quanto à distribuição do ônus da prova, não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1º, do CPC, de modo que o
ônus da prova se distribui pela regra ordinária, devendo o autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a
existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor caso os tenha arguido como matéria de defesa.

16.

Ante o princípio da Cooperação, intimem-se as partes, via DJe, por intermédio de seus advogados, para, no prazo de 10
(dez) dias, especificarem se existem outras provas que pretendem produzir e a pertinência de tais provas para o deslinde do
feito. Havendo manifestação das partes neste sentido voltem os autos conclusos para deliberação.

17.
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Do contrário, em nada sendo requerido ou manifestado pelas partes, por terem se ultimado as demais diligências
determinadas nos autos ou decorrido o prazo arbitrado para seu cumprimento, desde já, dou por encerrada a instrução
processual do presente feito e determino que, mediante ato ordinatório a ser cumprido pela Secretaria Judicial,
independentemente de nova conclusão dos autos, intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo
sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte autora, e após retornem os autos conclusos para sentença.

18.

Intimem-se. A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.19.
Bacuri (MA), 25 de junho de 2019.20.

Alistelman Mendes Dias Filho
Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA

AÇÃO RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS Nº.169-51.2019.8.10.0071
JUIZ: DR. ALISTELMAN MENDES DIAS FILHO
REQUERENTE: CAIO AUGUSTUS PEREIRA CARVALHO
ADVOGADO: Drª HILDA FABIOLA MENDES REGO, OAB/MA(7.834)
SENTENÇA: FINALIDADE: Intimação da advogada da parte requerente Drª HILDA FABIOLA MENDES REGO, OAB/MA(7.834)
Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado por CAIO AUGUSTUS PEREIRA CARVALHO,nos autos do
processo em epígrafe.Narrou o requerente que o bem apreendido em poder dasacusadasELIANE CASTRO OLIVEIRA e MARIA
DE NAZARÉ NOGUEIRAquando da prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, qual seja, uma motocicleta
HONDA/CG 150 FAN ESI, cor preta, ano de fabricação 2011/2011,chassi 9C2KC1670BR597614, é de sua propriedade, acostando
aos autos o documento do veículo (fls. 05).
Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido (fls. 11).
É o relatório.
Decido.
Dispõe o art. 120, caput, do Código de Processo Penal que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade
policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.
Da análise dos autos, percebe-se que a requerente demonstrou que a propriedade do veículo apreendido é sua, em especial
através do documento de fls. 06.
Ademais, nãose constatou que a referida motocicleta foi adquirida como produto de crime e com a finalidade de delinquir.
Sublinho que o veículo apreendido não é mais útil ao processo, ou seja, não há mais interesse na manutenção da apreensão do
bem vindicado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 120, do Código de Processo Penal, e de acordo com o parecer Ministerial, DETERMINOa
restituição da motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESI, cor preta, ano de fabricação 2011/2011,chassi 9C2KC1670BR597614,
em favor da requerenteCAIO AUGUSTUS PEREIRA CARVALHO.
UMA CÓPIA DA PRESENTE SERVIRÁ COMO MANDADO.
Intime-se.
Notifique-se o Ministério Público.
Cumpra-se.
Após as providências, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Bacuri/MA, 28de agostode 2019.

Alistelman Mendes Dias Filho
Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA

Processo nº 516-26.2015.8.10.0071 (THEMISPG)
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: DARLI RODRIGUES OLIVEIRA
ADVOGADO: MARINEL DUTRA DE MATOS OAB/MA 7517
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE BACURI/MA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, DR. MARINEL DUTRA DE MATOS OAB/MA 7517, do
DESPACHO a seguir transcrito: Vistos etc.

Nos autos o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão deu provimento a apelação para anular a sentença exarada
nos autos e determinar o retorno dos autos a origem para a produção de prova necessária ao julgamento da lide.

1.

Dando regular prosseguimento ao feito, haja vista que a sentença antecipada de mérito fora anulada, passo ao saneamento e
organização do processo.

2.

Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro
saneado o feito e passo a sua organização.

3.

Em sua contestação o requerido apresenta preliminar de inépcia da inicial por ter não sido a exordial acompanhada de
documentos necessários a propositura da ação, a saber, o ato normativo que fixou o dia do pagamento do servidor municipal,
por entender que, sem tal prova pré-constituída, “não seria possível, sequer calcular, caso fosse devido, o percentual
supostamente não implantado pela Fazenda Municipal. Deixo de acolher a preliminar suscitada, em que pese a importância
de restar demonstrado nos autos a data do efetivo pagamento dos servidores do executivo municipal à época da conversão
dos salários para URV consoante determinou a Lei nº 8.880/94 para apuração das diferenças remuneratórias pleiteadas no
presente, pois tenho que tal questão, se o autor cumpriu ou não o ônus probatório que lhe incumbia, se insere no mérito do
presente e com ele deve ser apreciado. Ademais, não há se falar em inépcia da petição inicial, vez que a simples ausência
de apresentação, em documento não impediu o exercício do contraditório, tanto que possibilitou ao réu a apresentação da

4.
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defesa, onde impugna a pretensão do autor.
Em sua contestação o requerido também apresenta preliminar de prescrição quinquenal. Acolho a preliminar suscitada haja
vista quequalquer pretensão que seja formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 5
(cinco) anos, inseridos no conceito de Fazenda Pública a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas
autarquias e fundações públicas. Essa, aliás, é a regra inserta no art. 2º do Decreto-lei nº 4.597/1942. No que sobeja atinente
a preliminar de prescrição sob apreço, deve-se ressalvar, portanto, com base na recente jurisprudência do STF e STJ, a
possibilidade de limitação temporal, de modo que o termo ad quem da incorporação será a data de implantação da
restruturação remuneratória (RE 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, DJe 10/02/2014;
REsp 955.451/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no
Resp 932.585/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, Dje 19/12/2016).
Neste sentido, importa verificar-se, na fase instrutória da presente, a existência da lei municipal estabelecendo novo regime
jurídico estatutário dos servidores do executivo municipal de Bacuri após a data da referida conversão da moeda (1994), a
qual, caso exista, constitui-se a como o marco temporal para a contagem do prazo prescricional.

5.

Na exordial, o autor efetuou pedido de exibição de documentos para que o requerido apresentasse todos os atos normativos
que serviram de parâmetro para a conversão da moeda anterior para o plano “real”, bem como documentos que indiquem a
fixação do dia de pagamento dos vencimentos base do Cargo de autor no respectivo período.

6.

Tendo em vista que não fora apreciado o pedido incidental de exibição de documentos passo a apreciar o pedido.7.
Considerando que nos autos da ação nº 522-33.2015.8.10.0071 que tramita neste juízo, feito com a mesma causa de pedir,
pedido e polo passivo da presente lide, o requerido, Município de Bacuri-MA, em atendimento a determinação judicial
exarada naqueles autos, juntou às fls. 80/198 e às fls. 202/533, os instrumentos normativos que estruturaram os cargos
carreiras e vencimentos dos servidores do Município de Bacuri – MA ( Lei Municipal nº 131/97, Lei Municipal 351/210) e os
comprovantes de empenho e pagamento dos vencimentos dos servidores do Município de Bacuri-MA, referente aos meses
de Setembro/1993 a Março/1994, bem como, tendo em vista que finalidade da prova produzida naquele feito relaciona com o
documento ou com a coisa que se pleiteia a exibição para o deslinde deste feito, como demonstrado alhures, reputo
oportuno, com vista a privilegiar a economia e celeridade da prestação jurisdicional, e por entender que cabe ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provasnecessárias à instrução do processo, indeferir o pedido incidental de
exibição de documentos por reputar a diligências inúteis e meramente protelatórias, bem como, considerando o poder
instrutório conferido ao Juiz (art. 370, CPC) e o princípio da cooperação insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil,
admitir no presente a utilização, a título de prova emprestada, dos documentos juntados nos autos do Processo nº
522-33.2015.8.10.0071, fls. 80/198 e fls. 202/533, o qual faz referência a presente demanda com mesma causa de pedir,
pedido e polo passivo da presente lide.

8.

Admitida, portanto, a prova emprestada, com vistas a garantia do contraditório e da ampla defesa, intimem-se as partes
para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, manifestem-se a respeito dos documentos juntados nos autos do
Processo nº 522-33.2015.8.10.0071, fls. 80/198 e fls. 202/533,e ora admitidos como prova emprestada no presente, bem
como a respeito de suas repercussões probatórias no bojo do presente processo.

9.

Não há outras questões processuais pendentes.10.
Esclareço que pontos controvertidos são aqueles alegados por uma parte e contrariados pela outra parte, bastando, para sua
verificação, a confrontação das peças processuais já apresentadas pelas partes. Com efeito, in casu, para
encontramos o "Meritum causae", basta verificar se a parte autora, servidor(a) do executivo municipal, sofrera perdas
remuneratórias decorrentes da errônea conversão de cruzeiros reais em URV, e, assim o sendo, tem direito a recomposição
salarial pleiteada na exordial. Entretanto, para que seja apreciado o pedido de reconhecido o direito a recomposição salarial,
a ser apurada em liquidação de sentença, faz-se necessária prova das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores
municipais relativas aos meses de novembro e dezembro/93 e janeiro e fevereiro/94, haja vista que não pairam mais dúvidas
na jurisprudência pátria acerca da existência da diferença remuneratória em relação aos servidores cujos vencimentos eram
percebidos antecipadamente, isto é, antes do último dia do mês trabalhado, haja vista ser este o critério temporal adotado no
inciso I, do artigo 22, da Lei nº 8.880/94 para a apuração da URV. Por outro lado, os servidores que percebiam sua
remuneração posteriormente ao aludido marco temporal, não se verifica, salvo demonstração em contrário, defasagem
remuneratória em virtude da conversão em URV do último dia do mês de competência.

11.

Corroborando com o expendido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, bem como os diversos tribunais
pátrios, são uníssonos a respeito do tema, conforme se infere dos arestos colacionados abaixo, in exthensis: SERVIDORES
DO PODER EXECUTIVO. CONVERSÃO DA URV. ÍNDICE DE 11,98%. ERRO DE ATIVIDADE DO JULGADOR.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.1. Os servidores do Executivo não têm direito à recomposição de
11,98%. 2. Incide em error in judicando a sentença que, não atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
declara a existência de fato não demonstrado no processo. 3. Sem a prova necessária à demonstração do an debeatur, não é
possível a apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença.4. Apelo conhecido e provido. Unanimidade. (Ap
0118782017, Rel. Desembargador (a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
30/05/2017, DJe 09/06/2017); APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO.
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA
DE PROVA DAS DATAS DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO
PROVIDO.I. Inexistindo nos autos prova das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores municipais, não há como
ser reconhecido o direito à recomposição salarial, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo os autos retornarem ao
juízo de origem para ser demonstrada as datas dos pagamentos. II. Incide em error in judicando, a sentença que reconhece a
recomposição salarial à apelada, sem a demonstração do fato constituto do direito. III. Considerando que não foi
oportunizado ao apelante a produção de provas, ante o julgamento antecipado da lide, deve ser determinado o retorno dos
autos à origem para dilação probatória.IV - Apelação provida. (Ap 0092302018, Rel. Desembargador (a) JOSÉ JORGE

12.
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FIGUEIREDO DOS ANJOS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24/05/2018 , DJe 30/05/2018); DIREITO
ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM URV - LEI
FEDERAL 8.880/94 - APLICABILIDADE - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO - ENTENDIMENTO DA CORTE
SUPERIOR DO TRIBUNAL - REDUÇÃO DE VENCIMENTOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO PROVIDO. […]Em se cuidando de servidores pertencentes aos quadros do Poder Executivo, aos quais não se
aplica a disposição do artigo 168 da Constituição Federal, e cujos vencimentos são pagos no mês seguinte ao da prestação
dos serviços, não se verifica, salvo demonstração em contrário, defasagem remuneratória em virtude da conversão em URV
do último dia do mês de competência, ao contrário dos agentes dos Poderes Judiciário e Legislativo, e do Ministério Público.
[…]Contudo, não demonstrado o efetivo prejuízo remuneratório, quando da conversão salarial, a improcedência da ação é
medida que se impõe. (TJ-MG 100240816658530011 MG 1.0024.08.166585-3/001(1), Relator: MOREIRA DINIZ, Data de
Julgamento: 18/03/2010, Data de Publicação: 09/04/2010).
Assim o sendo,fixo como pontos controvertidos,todos relativos a questões de direito:a)a verificação pelas datas deefetivo
pagamento dos vencimentos dos servidores municipais relativas aos meses de novembro e dezembro/93 e janeiro e
fevereiro/94 se os vencimentos dos servidores eram percebidos antecipadamente, isto é, antes do último dia do mês
trabalhado; b)a demonstração da defasagem remuneratória em virtude da conversão em URV do último dia do mês de
competência, caso seja verificado pelas datas de efetivo pagamento dos vencimentos dos servidores municipais relativas aos
meses de novembro e dezembro/93 e janeiro e fevereiro/94 que os vencimentos dos servidores eram percebidos no mês
seguinte ao da prestação dos serviços;c)a ocorrência de eventual estruturação da carreira dos servidores públicos municipais
de Bacuri e o estabelecimento de novo regime remuneratório após a data da referida conversão da moeda (1994).

13.

As supracitadas questões, não demandam maiores dilações probatórias, haja vista poderem ser elucidadas pelas provas
documentais já produzidas pelas partes segundo a regra geral sobre o momento da produção da prova documental, qual
seja, que o autor deve apresentar os documentos com a petição inicial e o réu com a defesa, nos termos do art. 434 do
Código de Processo Civil.

14.

Esclareço que, a excetuar a prova emprestada ora admitida no presente, resta superada a fase postulatória, e, tendo as
partes amplamente exercido seu direito de juntar documentos, preclui (CPC, arts. 218, 223, 218, parágrafo 3º c/c art. 434) a
possibilidade de produção de prova documental destinada a demonstrar as alegações deduzidas na petição inicial e na
contestação, salvo quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.

15.

Ademais, podem as partes se manifestarem amplamente sobre os pontos controvertidos e prova documental produzida,
exercendo seu direito ao contraditório como garantia de influência e não surpresa, quando falarem nos autos e em sede de
alegações finais.

16.

Dito isso, indefiro a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal, eventualmente requerida pelas partes, vez que
tais atos probatórios são atinentes à demonstração de questões fáticas, às quais não restaram controvertidas no presente.

17.

Quanto à distribuição do ônus da prova, não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1º, do CPC, de modo que o
ônus da prova se distribui pela regra ordinária, devendo o autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a
existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor caso os tenha arguido como matéria de defesa.

18.

Ante o princípio da Cooperação, intimem-se as partes, via DJe, por intermédio de seus advogados, para, no prazo de 10
(dez) dias, especificarem se existem outras provas que pretendem produzir e a pertinência de tais provas para o deslinde do
feito. Havendo manifestação das partes neste sentido voltem os autos conclusos para deliberação.

19.

Do contrário, em nada sendo requerido ou manifestado pelas partes, por terem se ultimado as demais diligências
determinadas nos autos ou decorrido o prazo arbitrado para seu cumprimento, desde já, dou por encerrada a instrução
processual do presente feito e determino que, mediante ato ordinatório a ser cumprido pela Secretaria Judicial,
independentemente de nova conclusão dos autos, intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo
sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte autora, e após retornem os autos conclusos para sentença.

20.

Intimem-se. A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.21.
Bacuri (MA), 27 de agosto de 2019.22.

Alistelman Mendes Dias Filho
Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA

Balsas

Primeira Vara de Balsas

REG. DISTRIBUIÇÃO N°: 1263-77.2016.8.10.0026
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A
ADVOGADO: Dr. Mauro Sergio Franco Pereira OAB/MA 7932
PARTE RÉ: VILMAR ESTACIO BRASIL DE CIRQUEIRA
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ADVOGADO: sem advogado
INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, DO ATO A SEGUIR: "Fundamentação legal: § 4º do Art. 203 do CPC c/c o
Provimento nº 22/2018 - COGER/Maranhão. Intimo a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão retro, do
Oficial de Justiça informando que deixou de efetuar a citação da parte requerida, por não ter(em) sido localizada. Balsas/MA,
30.08.2019. Maria Luzimar Brito da Silva Lima. Secretária Judicial ". Balsas/MA, 2 de setembro de 2019. Maria Luzimar Brito da
Silva Lima - Secretária Judicial, assino de ordem.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1459-96.2006.8.10.0026
AÇÃO: Cumprimento de Sentença
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FURLAN THEODORO
ADVOGADA: Dr. Willian Anderson Bastiani
PARTE RÉ: MAURO QUEIROZ NEIVA
ADVOGADO: Dra. Claudia Brant de C. Figueiredo
FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes, Dr. Willian Anderson Bastiani OAB/MA 13.006, Dr. Salvio Dino de Castro e
Costa Junior - OAB/MA 5227, Dr. Adriano Tito Cavalcanti Figueiredo - OAB/MA 10.252 e Dra. Claudia Brant de Carvalho
Figueiredo OAB-MA 8.560, da DESPACHO de fls. 1565, a seguir transcrito: "1. A vista do que consta na petição de fls. 1547,
procedo, nesta data, à transferência, via BACENJUD, dos valores bloqueados às fls. 1477/1477-v para conta judicial vinculada a
este processo. 2. Após, expeça-se Alvará para levantamento dos valores depositados judicialmente às fls. 1477/1477-v e
1548/1549, com eventuais acréscimos legais, em nome da parte Exequente, ficando esta intimada para requerer o que entender
pertinente, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por quitação. 3. Mantenha-se suspenso o cumprimento do mandado de
penhora e avaliação de fls. 1514, bem como do mandado de remoção, este por força do quanto deliberado pela Primeira Câmara
Cível na decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0806049-10.2019.8.10.0000 (fls. 1538-1539). Cientifique-se o oficial de
justiça, caso necessário. CUMPRA-SE. Intimem-se.(...)" Balsas-MA, 2 de setembro de 2019. Maria Luzimar Brito da Silva Lima,
Secretária Judicial, assino de ordem.

REG. DISTRIBUIÇÃO N°: 1879-23.2014.8.10.0026
AÇÃO: Procedimento Comum Cível
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: VICENTE NECO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO: Dr.Antonio Reis da Silva OAB/MA 6671-A
PARTE RÉ: MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
ADVOGADO: Procurador
INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, DO ATO A SEGUIR: "ato ordinatório: (Art. 1º - XXXII do provimento nº 22/2018-
CGJ) Intimo as partes do retorno do presente feito com Decisão e/ ou Acórdão às fls. 67/66, para em 15 dias requererem o que
entender de direito. Balsas/MA, 30.08.2019. Maria Luzimar Brito da Silva Lima. Secretária Judicial". Balsas/MA, 2 de setembro de
2019. Maria Luzimar Brito da Silva Lima - Secretária Judicial, assino de ordem.

REG. DISTRIBUIÇÃO N°: 3076-81.2012.8.10.0026
AÇÃO: Procedimento Comum Cível
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: ADHEMAR AMERICANO DO BRASIL FILHO
ADVOGADO: Dr. Anibal Bitencourt Reis de Pinho OAB/MA 8794 e Dr. Luis Guilherme Ramos Siqueira OAB/MA 6729
PARTE RÉ: DARCY ANTÔNIO GRESPAN
ADVOGADO: Dra. Ana Cecilia Delavy OAB/MA 3641-A, Dr. Eduardo Grolli OAB/MA 6505
INTIMAR AS PARTES DO ATO A SEGUIR: "ato ordinatório: (Art. 1º - XXXII do provimento nº 22/2018-CGJ) Intimo as partes do
retorno do presente feito com Decisão e/ ou Acórdão às fls. 692/695, para em 15 dias requererem o que entender de direito.
Balsas/MA, 30.08.2019. Maria Luzimar Brito da Silva Lima. Secretária Judicial". Balsas/MA, 2 de setembro de 2019. Maria Luzimar
Brito da Silva Lima - Secretária Judicial, assino de ordem.

REG. DISTRIBUIÇÃO N°: 38-23.1996.8.10.0026
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA RIO GRANDE LTDA
ADVOGADO: Dra. Alba Maria d Almeda Lins OAB/MA 4211
PARTE RÉ: ADALTO GOMES DA SILVA
ADVOGADO: Crisogono Rodrigues Vieira
INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, DO ATO A SEGUIR: "Fundamentação legal: § 4º do Art. 203 do CPC c/c o
Provimento nº 22/2018 - COGER/Maranhão Intimo a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a devolução
da carta precatória de Alto Parnaiba/MA, com finalidade de avaliação dos bens poenhorados, sem cumprimento por falta de
pagamento das custas, conforme certidão de fls. 189. Balsas/MA, 30.08.2019. Maria Luzimar Brito da Silva Lima. Secretária
Judicial. ". Balsas/MA, 2 de setembro de 2019. Maria Luzimar Brito da Silva Lima - Secretária Judicial, assino de ordem.

REG. DISTRIBUIÇÃO N°: 452-88.2014.8.10.0026
AÇÃO: Procedimento Sumário
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SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: FERNANDO MORAIS DA SILVA
ADVOGADO: Terezinha de Jesus Martins do Nascimento Silva
PARTE RÉ: MUNICIPIO DE BALSAS
ADVOGADO: Procurador
INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, DO ATO A SEGUIR: "ato ordinatório: (Art. 1º - XXXII do provimento nº 22/2018-
CGJ) Intimo as partes do retorno do presente feito com Decisão e/ ou Acórdão às fls. 136/140, para em 15 dias requererem o que
entender de direito. Balsas/MA, 30.08.2019. Maria Luzimar Brito da Silva Lima. Secretária Judicial. ". Balsas/MA, 2 de setembro de
2019. Maria Luzimar Brito da Silva Lima - Secretária Judicial, assino de ordem.

REG. DISTRIBUIÇÃO N°: 486-62.2016.8.10.0133
AÇÃO: Procedimento Comum Cível
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO / MA
ADVOGADO: Procurador
PARTE RÉ: LUCIANO DE SOUSA LOPES
ADVOGADO: Dr. Luceandro Guimarães Lopes OAB/MA 9822
INTIMAR A PARTE REQUERIDA DO ATO A SEGUIR: "ato ordinatório: (Art. 1º - XXXII do provimento nº 22/2018-CGJ) Intimo as
partes do retorno do presente feito com Decisão e/ ou Acórdão às fls. 195/197, para em 15 dias requererem o que entender de
direito. Balsas/MA, 30.08.2019. Maria Luzimar Brito da Silva Lima. Secretária Judicial". Balsas/MA, 2 de setembro de 2019. Maria
Luzimar Brito da Silva Lima - Secretária Judicial, assino de ordem.

PROCESSO N° 75-34.2007.8.10.0133
AÇÃO: Cumprimento de Sentença
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ROCHA
ADVOGADO: Dr. Eckson Mascarenhas Batista
PARTE RÉ: MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte autora, Dr. Eckson Mascarenhas Batista, inscrito na OAB/MA 9501, do
DESPACHO de fls. 224, a seguir transcrito: "Consoante se extrai da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no processo
de execução contra a Fazenda Pública, a sistemática do então vigente art. 730, CPC/73 estabelecia como obrigatória a citação da
entidade pública, na pessoa do prefeito ou de seu procurador (art. 12, I, CPC/73), para fins de oposição de embargos à execução,
sob pena de nulidade absoluta.Considerando que o Município de Tasso Fragoso foi intimado para opor embargos, via Diário
Oficial, por meio de seu advogado habilitado (fl. 175), a citação na execução de título judicial está inquinada de vício, pelo que
declaro sua nulidade. Assim, considerando as normas que regem o NCPC, intime-se o executado, na pessoa de seu representante
judicial, por carga ou remessa, para os fins do artigo 535 do Novo CPC, ou seja, querendo, opor embargos à execução no prazo de
30 dias, observados os cálculos atualizados apresentados às fls. 214-222.Havendo inércia ou concordância do executado, forme-
se o Precatório referente ao valor principal e expeça-se Requisição de Pequeno Valor referente aos honorários advocatícios,
conforme requerido. No que se refere ao pedido de arbitramento de honorários para a fase de cumprimento de sentença, indefiro o
pedido, já que entendo ser indevido o arbitramento liminar, ficando a hipótese de cabimento restrita apenas às execuções
embargadas. Intimem-se. CUMPRA-SE." Balsas- MA, 17/08/2018 (as) Pedro Henrique Holanda Pascoal - Juiz de Direito,
respondendo

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Secretária Judicial, assino de ordem

PROCESSO N° 931-52.2012.8.10.0026
AÇÃO: Procedimento Comum Cível
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WILSON SILVA DOS REIS
ADVOGADO(A): Dr(a). Izanio Carvalho Feitosa OAB/MA 6760
PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO(A): Dr(a). Procurador
FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. Izanio Carvalho Feitosa, OAB/MA 6760, para no prazo de 10 (dez)
dias dias, cumprir o determinado no DESPACHO/DECISÃO de fls. 138, a seguir transcrito: "Após, concedo um prazo de 10 (dez)
dias para que a parte exequente junte aos autos, demonstrativo discriminado e atualizado do crédito para fins de prosseguimento
da execução nos termos do art. 534 do CPC, sob pena de arquivamento. CUMPRA-SE. Balsas (MA), 07 de agosto de 2019. Elaile
Silva Carvalho. juiza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Balsas." BALSAS/MA, 2 de setembro de 2019. Maria Luzimar
Brito da Silva Lima. Secretária Judicial, assino de ordem
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Segunda Vara de Balsas

PROCESSO Nº 0001300-46.2012.8.10.0026 (13002012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
AUTOR: DU PONT DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS ( OAB 1623A-MG )
REU: DORVALI ALOISIO MALDANER 
ADVOGADO: ANTONIO EDSON CORREA DA FONSECA ( OAB 2504-MA )

DESPACHO: Vistos... Tendo em vista a juntada dos documentos retro, intima-se as partes para no prazo, de 05 (cinco) dias, se
manifestar e requerer o que entender de direito.Balsas/MA, 27 de março de 2019TONNY CARVALHO ARAÚJO LUZJuiz de Direito
Titular da 2ª Vara de Balsas Resp: 183590

PROCESSO Nº 0001380-05.2015.8.10.0026 (14302015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 
ADVOGADO: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO ( OAB 31618-SP ) e EDEMILSON KOJI MOTODA ( OAB 231747-SP
)
REU: EANES BOTELHO FONSECA 

DECISÃO: Tendo em vista que o endereço citado pela Receita Federal é o mesmo da petição inicial, intime-se a parte autora para
que no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. Publique-se. Cumpra-se. Balsas (MA), 28
de março de 2019.TONNY CARVALHO ARAÚJO LUZJuiz de Direito Titular da 2ª Vara de Balsas Resp: 190231

PROCESSO Nº: 1422-20.2016.8.10.0026 (15632016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: SANDRA MARIA RODRIGUES SILVA 
ADVOGADO: JULIANO COLLEONE PENTEADO ( OAB 13651A-MA )
REU: ROSA ELIAS PIRES DA COSTA
ADVOGADO: EDILSON ROCHA RIBEIRO - OAB/MA 4.969

DESPACHO. ( ) INTIMEM-SE AS PARTES PARA ESPECIFICAREM, FUNDAMENTADAMENTE, SE DESEJAM PRODUZIR
PROVAS EM AUDIÊNCIA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SOB A ADVERTÊNCIA DE QUE O SILÊNCIO SERÁ REPUTADO
COMO ANUÊNCIA AO JULGAMENTO DO FEITO, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. Resp: 183590

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:1564-24.2016.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: DEMARCAÇÃO DE TERRA C/C PEDIDO DE LIMINAR
REQUERENTE: MARIA FERREIRA DOS SANTOS
Advogado: Gerson Akihiro Kuramoto – OAB/MA 6759
REQUERIDO: YOMULO DE CÁSSIO MIRANDA BANDEIRA E OUTROS
Advogado: Genovez Carlos Martins de Miranda – OAB/MA 15114
REQUERIDO: CÉLSIO BARBOSA DIAS
Advogado: Eduardo Luis Bortoluzzi – OAB/MA 4066
De ordem do MM. Juiz de Direito titular da2ª Vara desta Comarca - Dr. Tonny Carvalho Araújo Luz, INTIMOosadvogadosacima
identificadosdoDESPACHOde fls.149,da ação acima identificada, abaixo transcrito:
DESPACHO– “ Intimem-se as partes para especificarem, fundamentadamente, se desejam produzir provas em audiência, no prazo
de 10 (dez) dias, sob a advertência de que o silêncio será reputado como anuência ao julgamento do feito, no estado em que se
encontra. balsas/ma, 27/08/2019. Tonny Carvalho Araújo Luz. Juiz de Direito da 2ª vara”.

Rodrigo de Abreu Sousa
SecretárioJudicial Substituto

(Assinado de ordem do MM. Tonny Carvalho Araújo Luz, titular da2ª Vara da Comarca de Balsas-MA, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento Nº01/2007/cgj/ma)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 615-34.2015.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
PARTE REQUERENTE:YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOLTDA
Advogado(a): JOSÉ MARTINS OAB/SP-84.314
PARTE REQUERIDO: JOSÉ DA GUIA NOGUEIRA DA SILVA
De ordem da MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Tonny Carvalho Araújo Luz, INTIMOos (as) advogados (as)
supracitados (as) do DESPACHOde fls.51, abaixo transcrito, da ação acima identificada:
DESPACHO:" Requer a parte que sejam feitas consultas via RENAJUD e BACENJUD, na tentativa de obter o endereço da parte
executada. Constato que, com o pedido formulado, a exequente busca transferi para o Poder judiciário a realização de ato
processual que lhe incumbe praticar (art. 319, II, do CPC/15). Com eleito, não tem o Poder Judiciário a atribuição de realizar atos
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investigativos para atender interesse das partes. Ademais, hodiernamente, há inúmeros sites de busca e acesso on line, pelos
quais são oferecidas as informações almejadas, sem qualquer burocracia, mediante cadastro do interessado e pagamento de taxa
pelo serviço prestado.
Face ao exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se, pois, a parte Requerente para, em 10 (dez) dias, indicar o atual endereço da
parte Requerida, sob pena de extinção. CUMPRA-SE. Intime-se. ”

Atenciosamente,
Andreson Menezes Luz

Secretário Judicial

Processo nº 471-26.2016.8.10.0026 (5692016)
Ação d Reintegaração de /Manutença de Posse
Requerente: AIRTON GARCIA FERREIRA
Advogado: Joaquim Gonzaga Neto - OAB/TO 1317-B; Leonardo de Castro Volpe -OAB/TO 5.007-A; Aurea Cristina Emanueli
Rocha Costa - OAB/PA 20.875
Requeridos: JULIMAR DA SILVA FEITOSA E OUTROS
Advogado: Izânio Carvalho Feitosa - OAB/MA 6.760; Antonio Cândido Barra Monteiro de Brito - OAB/PA 3961
PORTARIA-CGJ - 38562019
( relativo ao Processo 354232019 )
Código de validação: DFB5A83AA9
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Provimento nº 3/2018, R E S O L V E
DESIGNAR o Juiz de Direito PEDRO HENRIQUE HOLANDA PASCOAL, titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca
de Balsas, matrícula nº 114975,
para presidir os autos do Processo nº 471-26.2016.8.10.0026 , tramitando na 2ª Vara da mesma Comarca , em razão da suspeição
do Juiz de
Direito TONNY CARVALHO ARAUJO LUZ.
Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL
DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de agosto de 2019.
Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça
Matrícula 16014
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/08/2019 18:48 (MARCELO CARVALHO SILVA)
Estado do Maranhão
Poder Judiciário
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
PORTARIA-CGJ - 38562019 / Código: DFB5A83AA9
Valide o documento em
www.tjma.jus.br/validadoc.php

PROCESSO Nº 0000041-41.1997.8.10.0026 (411997)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO (BRADESCO) 
ADVOGADO: LUIZ GONZAGA MARTINS ( OAB 3261-MA ); EDMILSON TORQUATO DOS SANTOS - OAB/MA 5.045-A
EXECUTADO: ROSANE NOGUEIRA CAVALCANTE 
SENTENÇA. Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL em que figuram como partes aquelas em epígrafe.O feito foi
ajuizado ainda nos idos de 1997, sendo que de lá para cá sequer foi encerrada a fase instrutória corretamente. De posse dos
autos, constatei que a última manifestação da parte autora data novembro de 2003, ou seja, há quase 16 (dezesseis) ano, e que o
polo ativo não mais atendeu a quaisquer dos despachos oriundos desse juízo.Pelo despacho de fls. 120, a parte autora foi instada
a dar regular andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, tendo a parte requerente deixado transcorrer
o prazo assinalado na íntegra, sem qualquer manifestação.Vieram os autos conclusos para deliberação.É o relato. Fundamento.
DECIDO.Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra paralisado, por inércia da parte requerente.Apesar de
devidamente intimada para dizer se tinha interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, a parte autora quedou-se
inerte.Nesse cenário, forçoso reconhecer que o feito deve ser extinto, dada a ausência de uma das condições da ação, qual seja,
interesse processual.É que o processo, como ente abstrato que é, desenvolve-se mediante a prática de uma série de atos, de cada
uma das partes, mediante a presidência de um juiz, sendo certo que é dever das partes atuar de forma diligente, havendo, nos
incisos II e III do art. 485 do CPC, uma sanção específica para a parte que abandona o feito, qual seja, a sua extinção, sem
resolução do mérito.No caso dos autos, a parte autora deixou de atender aos comandos judiciais oriundos desse juízo por um ano,
demonstrando o seu completo desinteresse em que o presente feito chegue a seu termo.Isso posto, com base nas considerações
acima expostas, decreto, por sentença, a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do
CPC. Custas e honorários pela parte autora. Sentença publicada com o recebimento dos autos em secretaria. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com as baixas devidas.Balsas/MA, 28 de novembro de
2018.Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz de Direito da 2ª Vara de Balsas Resp: 183590

PROCESSO Nº: 93-75.2013.8.10.0026 (932013)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
DENUNCIADO: JOSÉ CRISTOVÃO DE ARAUJO
VÍTIMAS: LIDYANE RODRIGUES DA CUNHA E O ESTADO

SENTENÇA. O| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por sua representante legal atuante nesta comarca, no
uso de suas atribuições, ofereceu DENÚNCIA contra JOSÉ CRISTÓVEL DE ARAÚJO, já devidamente qualificado às fls. 02,
dando-o como incurso nas penas do art. 147 e 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma da Lei 11.340/2006.Adoto como relatório aquele
apresentado pelo Ministério Público às fls. 108/109, acrescentando que o douto Parquet, em sede de Alegações Finais, pugnou
pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição do acusado.Vieram os autos
conclusos.Em suma, é o relato. Tudo bem visto e ponderado, passo a DECIDIR.Após compulsar os autos, verifico que a pretensão
acusatória estatal restou fulminada pela prescrição.É que da análise do encarte processual, denota-se que o último marco
interruptivo da prescrição, ocorreu em 05/03/2013, com o recebimento da denúncia, sendo certo que, de lá para cá, já
transcorreram mais de 05 (cinco) anos.O crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, previsto no art. 147 do CPB,
possui intervalo de pena entre 01 meses a 06 meses, e o crime de porte ilegal de armas de fogo, possui intervalo de pena de 02
(dois) anos a 04 (quatro) anos de reclusão.Da análise do caso concreto, em especial as circunstâncias judiciais, as condições
pessoais do requerido, a inexistência de maus antecedentes (consulta ao sistema ThemisPG), chega-se à conclusão de que, em
caso de condenação, no máximo lhes seriam aplicadas as penas mínimas, de 01 mês e 02 anos, respectivamente, as quais, nos
termos do art.109, incisos V e VI, do CPB, prescrevem em 03 e 04 anos. No caso dos autos, o último marco interruptivo da
prescrição, como já frisado, se deu com o recebimento da denúncia, ocorrido em 05/03/2013, de sorte que já transcorreram, até o
presente momento, mais do que 05 anos, sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade do acusado, em relação a
ambas as imputações, já que consumada a prescrição. Com base em tais considerações, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
JOSÉ CRISTÓVEL DE ARAÚJO, em decorrência da prescrição, o que o faço nos termos do art.109, inciso V e VI, c/c
art.107, inciso IV do CPB, e determino, por conseguinte, o arquivamento dos autos. Sentença publicada com o recebimento
dos autos na Secretaria. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.Cumpridos os comandos acima elencados,
arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.Balsas/MA, 18 de outubro de 2018.TONNY CARVALHO ARAUJO LUZJuiz
Titular da 2ª Vara de Balsas/MA Resp: 183210

PROCESSO Nº 0000123-81.2011.8.10.0026 (1212011)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO CNH CAPITAL S. A. 
ADVOGADO: WILLIAM PEREIRA DA SILVA ( OAB 10113A-MA ); MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA - OAB/MA 7.932;
ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - OAB/PR 39.274
EXECUTADO: JORGE ERIBERTO MARTELLI 
ADVOGADO: GENACARLOS ZANATTA - OAB/MA 8.658
Processo nº 123-81.2011.8.10.0026
SENTENÇA. As partes BANCO CNH CAPITAL S.A E JORGE ERIBERTO MARTELLI firmaram um acordo para pôr fim ao litígio,
restando as cláusulas descritas no termo de fls. 115/117. Por força da transação, os litigantes postularam a homologação judicial,
com fulcro no art. 487, III, "b", do NCPC, e a extinção do feito.É o relatório. Fundamento e Decido. A transação é negócio jurídico
de direito material sobre o qual, no processo, o magistrado não detém poder de positivar qualquer juízo de valor, vez que é
fundada unicamente na vontade das partes em litígio, e necessária a homologação pelo magistrado apenas a fim de que seja
regularmente encerrado o processo, por sentença de mérito.Foram juntados aos autos os termos da transação realizada entre as
partes e, da sua análise, observo que o acordo respeita os preceitos legais atinentes ao caso, motivo pelo qual sua homologação é
medida que se impõe.Dessa forma, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada
entre os litigantes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, "b", do Novo
Código de Processo Civil. Autorizo desde logo o desentranhamento dos documentos que eventualmente as partes
requererem, mediante substituição por cópias.Custas processuais e honorários advocatícios na forma estabelecida no
acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.CUMPRA-SE.Balsas (MA), 05 de
novembro de 2018. Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz de Direito Titular da 2ª vara de Balsas/MA Resp: 183590

PROCESSO Nº 0000164-87.2007.8.10.0026 (1642007)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGANTE: FABIANA FURTADO SCHWINDT - OAB/MA 6.349
EMBARGADO: JOSÉ SOARES DIAS
ADVOGADO: EDÍLSON ROCHA RIBEIRO - OAB/MA 4.969
SENTENÇA. Trata-se de Embargos à Execução em que figuram como partes aquelas em epígrafe.Compulsando os autos, verifico
que a parte Embargante, por sua curadora, embora tenha se insurgido com a pretensão do Exequente formulada nos autos
principais, e após apresentar pelo menos duas propostas de acordo, concordou posteriormente com a avaliação do imóvel
penhorado na execução, requerendo, inclusive, fosse o mesmo adjudicado pelo exequente, ou, não havendo interesse deste, fosse
o referido imóvel levado a leilão.Tal conduta, implica em reconhecimento da pretensão do Embargado, de que o bem penhorado
seja levado a leilão, e uma vez alienado, o seu produto seja revertido para satisfação do débito exequendo.Em sendo essa a
hipótese dos autos,JULGO EXTINDO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso XXX, do
CPC.Condeno a Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Advogado
do Embargado, a ser acrescido à execução, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, no percentual de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da atualizado do débito exequendo. Sentença publicada com o recebimento dos autos na Secretaria.
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Registre-se. Intimem-se as partes por seus procuradores. Junte-se uma via da presente sentença nos autos principais.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição, certificando-se nos autos principais, bem como intime-se o
Embargado/Exequente para apresentar planilha atualizada do o débito, com a inclusão da verba honorária ora fixada, procedendo-
se a nova conclusão daqueles autos.Balsas (MA), 30/10/2018.Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz de Direito Titular da 2ªvara de
Balsas/MA Resp: 183210

PROCESSO Nº 0000253-47.2006.8.10.0026 (2532006)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
REQUERENTE: CEAGRO CENTRAL AGROQUÍMICA DE BALSAS LTDA
ADVOGADO: ANA CECÍLIA DELAVY - OAB/MA 3.641-A
REQUERIDO: RUBENS KNEBRE
ADVOGADO: ANTÔNIO EDSON CORRÊA DA FONSÊCA - OAB/MA 2.504

SENTENÇA. Vistos, etc... Cuidam os presentes autos de uma ação monitória intentada por CEAGRO CENTRAL AGROQUÍMICA
DE BALSAS LTDA em face de RUBENS KNEBRE, objetivando o recebimento de valores adiantados ao requerido, por força da
celebração de uma Cédula de Produto Rural - CPR. Determinada a expedição de mandado de pagamento, e a citação do
requerido, este apresentou Denunciação da lide à empresa CIA. AGRÍCOLA DO RIBEIRÃO, alegando que esta lhe teria vendido
sementes impróprias para plantação, causando-lhe prejuízos de grande monta, que o impossibilitaram de adimplir os valores
adiantados pela autora, em razão da CPR retromencionada, requerendo que, em caso de sucumbência, esta seja obrigada a lhe
ressarcir dos prejuízos sofridos.Na mesma ocasião, o requerido apresentou Embargos Monitórios, suscitando, preliminarmente,
falta de interesse de agir, e, no mérito, que o título que embasa a pretensão autoral é anulável, uma vez que teria havido erro
substancial, quando a autora condicionou a liberação dos recursos relativos ao adiantamento da CPR, à aquisição das sementes
improdutivas junto à denunciada, pugnando pela improcedência dos pleitos autorais.A parte autora se manifestou em
réplica.Designada audiência preliminar, não houve acordo.As partes se manifestaram em alegações finais. Vieram os autos
conclusos para julgamento conforme o estado do processo. Em breve síntese, eis o relatório. Decido. Preambularmente, após
análise detida dos autos, e considerando que até o presente momento o pedido de denunciação da lide não foi apreciado, passo a
enfrenta-lo.Consoante doutrina e jurisprudência pátrias, a finalidade da denunciação da lide, é de pura economia processual, de
modo a permitir que aquele que for condenado ao pagamento de dada indenização, no mesmo processo, já logre êxito em obter,
daquele que estiver obrigado pela lei ou pelo contrato, o devido ressarcimento, evitando-se o ajuizamento de outra demanda.No
caso dos autos, verifica-se que o próprio Embargante noticiou e comprovou nos autos, já ter movido ação de reparação de danos
contra a denunciada, o que torna desnecessária a denunciação da lide no presente caso, sob pena, aliás, de bis in idem.Ademais,
reputo não preenchidos os requisitos para a denunciação, uma vez que não há lei ou contrato prevendo obrigação de regresso da
denunciada para com o Embargante, anexado aos autos, motivo esse pelo qual, aliado ao acima exposto, indefiro o pedido de
denunciação da lide.No tocante à alegada ausência de interesse processual, melhor sorte não assiste ao Embargante, na medida
em que a parte autora visa o recebimento de valores baseados em contrato celebrado entre as partes, sendo certo que eventual
anulabilidade do título, é questão de mérito, não havendo falar-se em ausência de interesse, e tampouco de causa de pedir,
ficando rejeitada a preliminar aventada.Adentrando ao mérito, verifico que não assiste razão ao embargante, ora demandado,
senão vejamos: É cediço que o art. 1.102-a, do CPC, institui alguns requisitos específicos para a ação monitória, tais quais, prova
escrita sem eficácia de título executivo, atinente a de soma em dinheiro, entrega de coisa substituível ou de bem móvel, leia-se:
Art. 1.102.a - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento
de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Acerca do requisito prova escrita, o STJ possui o
seguinte entendimento, in literis: PROCESSO CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO -
PROVA ESCRITA - ILIQUIDEZ - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO -
CABIMENTOAdmite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência
do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do
direito alegado.Recurso conhecido e provido, a fim de que, afastada a extinção da ação monitória, o Tribunal de origem julgue a
apelação como entender de direito. (REsp 324135/RJ; RECURSO ESPECIAL 2001/0060841-5. Julgado em 27/09/2005) Diante da
redação do respectivo instituto jurídico, conjugada com o pacífico entendimento jurisprudencial, avista-se que os elementos
específicos encontram-se presentes no bojo da presente demanda, haja vista que o autor instruiu o pedido com CPR subscrita pelo
Embargante, que não goza mais de força executiva, haja vista o Embargante não mais possuir a soja prometida para entregar ao
autor, a qual não foi adimplida no prazo legal, estando esta acompanhada de demonstrativos atualizado do débito, em
conformidade com o entendimento fixado pela jurisprudência pátria, senão vejamos: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA
EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. DOCUMENTO HÁBIL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. ENUNCIADO N. 247 DO STJ. EMBARGOS
MONITÓRIOS OFERECIDOS E REJEITADOS. A instituição financeira juntou aos autos a celebração do Contrato de Abertura de
Crédito em Conta-Corrente Cheque Especial firmado entre as partes, com os respectivos extratos dos créditos concedidos. O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Enunciado nº 247, que o "contrato de abertura de crédito em conta-corrente,
acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". Com o oferecimento
dos embargos, o procedimento monitório não admite qualquer limitação de defesa, podendo ser trazida toda alegação que se
preste a demonstrar a improcedência do pedido inicial. Sucede que o recorrente sequer requereu a produção de prova pericial
contábil a ponto de afastar o crédito rotativo contido nos extratos bancários Recurso a que se nega seguimento. Art. 557, caput, do
CPC.(TJ-RJ - APL: 01230795920108190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 1 CARTORIO UNIFICADO CIVEL, Relator: HELDA LIMA
MEIRELES, Data de Julgamento: 19/02/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2013) Ademais, não
procede a tese da anulabilidade do título, por suposto acordo entre a autora e a denunciada, para lesar o Embargante, que teria
sido induzido a erro substancial, haja vista que nenhuma prova robusta nesse sentido foi produzida durante a instrução, ficando as
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alegações do Embargante no vazio.O que se tem nos autos é que o autor é portador de um título de crédito emitido pelo
Embargante em seu favor, assegurador do recebimento de quantia líquida e certa, que não foi adimplida pelo requerido no
vencimento, sendo certo ainda que o próprio Embargante reconheceu a procedência do pedido, ao ponderar que deixou de pagar
o adiantamento que lhe foi concedido, em razão da frustração da safra de soja, o que teria se dado em razão da má qualidade das
sementes adquiridas junto à denunciada.Em suma, o autor não tem qualquer relação com a relação comercial que o requerido
entabulou com terceiros, não havendo razão fática ou jurídica comprovada nos autos, a afastar o seu direito de receber de volta,
devidamente corrigidos, os valores adiantados ao Embargante.Com tais considerações, na forma dos dispositivos legais
invocados, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS, opostos por RUBENS KNEBRE, julgando, por via de
consequência PROCEDENTE a ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 44.286,59
(quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), corrigido pelo INPC desde a data do
vencimento dos títulos e atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a ser calculado no molde acima descrito até a data
do efetivo pagamento. Condeno, ainda, o Réu, ora Embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por força do disposto
no art. 20, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 10(dez)
dias, sob pena arquivamento. P.R.I. Balsas/MA, 10 de outubro de 2018.Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz de Direito da 2ª Vara de
Balsas Resp: 183210

PROCESSO Nº 0000340-17.2017.8.10.0026 (3752017)
AÇÃO: MEDIDAS CAUTELARES | MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL
REQUERENTE: DELEGADO DE POLICIA CIVIL
REQUERIDO: CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
SENTENÇA: Trata-se de Medida Protetiva de Urgência que noticia a prática de atos violência doméstica e familiar supostamente
praticados por CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, em detrimento de IRANI RIBEIRO DOS SANTOS, companheira do requerido.
Deferidas as medidas, fls. 19.Intimação cumprida em parte, conforme certidão do Oficial de Justiça, às fls. 22.Parecer Ministerial às
fls. 28, requerendo arquivamento do feito, e por via de consequência, a revogação da decisão judicial de fls. 19.Vieram os autos
conclusos.É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos já transcorreram mais de 01 (um) ano e três meses
da data em que praticados os supostos atos de violência doméstica e familiar noticiado nos autos, sem que se tenha notícia de
novos atos de violência doméstica ou familiar por parte do requerido.Nesse contexto, em sendo certo que as Medidas Protetivas de
Urgência possuem natureza cautelar, sujeitas à cláusula Rebus sic standibus, é dizer, somente devem persistir enquanto
existentes riscos à integridade física e/ou psíquica da vítima, não menos certo é que as mesmas não podem se eternizar, sob pena
de assoberbar ainda mais o volume de trabalho do Judiciário, e eventualmente configurar constrangimento ilegal ao requerido.No
caso dos autos, a parte autora, além de não ter comunicado, desde o ano de 2017, qualquer conduta atribuível ao requerido, que
demonstrasse a necessidade de manutenção das medidas ora analisadas, compareceu em juízo requerendo a extinção.Em sendo
essa a hipótese dos autos, tendo em vista o transcurso de vários anos da data do deferimento das medidas em tela, sem notícia do
seu descumprimento, e em consonância com o Ministério Público decreto a sua extinção, e determino a revogação das medidas
protetivas anteriormente decretadas, e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.
Após, arquivem-se, com baixas.Balsas/MA, 29 de novembro de 2018.TONNY CARVALHO ARAUJO LUZJuiz Titular da 2ª Vara de
Balsas/MA Resp: 183590

PROCESSO Nº 0000441-74.2005.8.10.0026 (4412005)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQUERENTE: MARIA ISAURA SILVA FONSECA e RAIMUNDO DE SOUSA E SILVA FILHO 
ADVOGADO: LUCIANO PEDRA FONSECA ( OAB 3599-MA )
REQUERIDO: FRANCISCO SOUSA e MANOEL PEREIRA e VIRGINIA CARDOSO
ADVOGADO: JOSÉ PEREIRA COELHO - OAB/MA 4733-A
ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE BALSAS/MA
Processo nº. 441-74.2005.8.10.0026 Ação de Manutenção de Posse. Requerente: MARIA ISAURA SILVA FONSECA e
RAIMUNDO DE SOUSA E SILVA FILHO. Requeridos: FRANCISCO SOUSA, MANOEL PEREIRA E VIRGÍNIA CARDOSO
S E N T E N Ç A. Cuida-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada por MARIA ISAURA SILVA FONSECA e RAIMUNDO DE
SOUSA E SILVA FILHO em face de FRANCISCO SOUSA, MANOEL PEREIRA E VIRGÍNIA CARDOSO todos devidamente
qualificados e representados nos autos, pelas razões e fatos a seguir expostos:Deferida a liminar, os autores foram mantidos na
posse do imóvel descrito na exordial, porém, quando do cumprimento do mandado, as pessoas incluídas no polo passivo, não
foram encontradas para serem citadas, sendo que inúmeras outras que se encontravam no local, embora tenham interposto
Agravo de Instrumento contra a liminar, deixaram de contestar o feito.Em sucessivas petições, a parte autora requer o julgamento
antecipado do feito.Vieram os autos conclusos.É o que cabe relatar. Decido. Inicialmente, e após compulsar os autos, verifico que
o feito comporta julgamento antecipado, haja vista a revelia dos requeridos, sendo de rigor a confirmação da liminar deferida por
esse juízo.Adentrando ao mérito, frise-se que, com base nos arts. 1.196 e 1.198 do atual Código Civil, possuidor é todo aquele
que, em nome próprio, tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam: o de
usar (jus utendi), gozar (jus fruendi), dispor (jus abutendi) da coisa e o de reavê-la (rei vindicatio) de terceiros.Em seguida, registre-
se que no caso dos autos ganham destaque os princípios da publicidade/visibilidade e o da exclusividade. Este, segundo Carlos
Roberto Gonçalves consiste na ideia de que não pode haver dois direitos reais, de igual conteúdo, sobre a mesma coisa; assim,
"duas pessoas não ocupam o mesmo espaço jurídico, deferido exclusivamente a alguém, que é o sujeito do direito real"1. Aquele,
segundo o mesmo doutrinador, consiste no fato de que "os direitos reais sobre imóveis só se adquirem com o registro, no Cartório
de Registro de Imóveis, do respectivo título"2; assim, para que os direitos reais sejam oponíveis erga omnes faz-se necessário que
todos possam conhecer os seus titulares, para não molestá-los.Sobre a importância dos princípios nos ordenamentos jurídicos,
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ensina Celso Antônio Bandeira de Mello que:Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade3.Em consonância com o viés principiológico do Direito, o ordenamento jurídico
pátrio assegura ao possuidor o direito de proteger sua posse como forma de se evitar a violência e assegurar a paz social, verbi
gratia, os interditos possessórios e o princípio da fungibilidade.Já no viés doutrinário e dogmático, importante mencionar que
diversas são as consequências que podem advir da classificação do instituto posse. Para o caso em tela, passa-se a traçar, em
síntese, a distinção da posse direta da indireta, da posse justa da injusta e da posse de boa-fé da de má-fé.Tem a posse direta
aquele que está em contato com a coisa; a indireta é aquela em que o contato é indireto, mas ainda assim exerce-se a posse
sobre a coisa.Por posse justa (art. 1.200, CC/02), entenda-se aquela adquirida de forma não viciosa, ou seja, sem violência (física
ou moral), sem clandestinidade e sem abuso do precário (quando o agente se nega a devolver a coisa, findo o contrato).A posse
de boa-fé (art. 1.201, CC/02), por sua vez, é aquela em que o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da
coisa; aqui, ele tem a consciência de ter adquirido a posse por meios legítimos. Já a posse de má-fé é aquela em que o possuidor
conhece o vício/obstáculo e ainda assim continua na posse.Postas tais considerações, pode-se afirmar que a posse dos
requerentes é direta, haja vista serem proprietários do bem objeto da demanda, os adquirindo por herança, comunicando-se,
assim, sua posse, com a de seus antecessores, ao passo que a posse dos requeridos é precária, obtida de forma clandestina, sem
a anuência dos legítimos proprietários do bem esbulhado.Conclui-se, assim, que os autores possuem a melhor posse, haja vista
ter adquirido legalmente o bem e ter sido esbulhados por conduta arbitrária dos réus. Isso posto, JULGO PROCEDENTES os
pleitos autorais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para REINTEGRAR os promoventes no imóvel
descrito na exordial, confirmando a liminar deferida no presente feito.Condeno a parte requerida ao pagamento de
custas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com base no
art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a cobrança pelo prazo de 05 anos, em razão da concessão da gratuidade da
justiça.Dou por publicada esta sentença com a entrega dos autos em secretaria. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos
com as baixas devidas.Balsas/MA, 07 de novembro de 2018.Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Balsas/MA Resp: 183590

PROCESSO Nº 0000511-91.2005.8.10.0026 (5112005)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
REQUERENTE: VALDEFRAN DE SOUSA FARIAS e VALDETE DE SOUSA FARIAS 
ADVOGADO: RODRIGO ANTONIO GRESPAN - OAB/MA 8.393-A; CRISOGONO RODRIGUES VIEIRA ( OAB 3180-MA );
IZÂNIO CARVALHO FEITOSA - OAB/MA 6.760
REQUERIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADO: JEFFERSON WALLACE GOMES MARTINS FRANÇA ( OAB 6677-MA ); ADAILTON DE MORAIS PESSOA -
OAB/MA 6.579
Processo n° 511-91.2005.8.10.0026 (5112005)AÇÃO REVISÃO CONTRATUAL C/ PERDAS E DANOS . REQUERENTE:
VALDEFRAN DE SOUSA FARIAS. REQUERIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
SENTENÇA. Trata-se de Ação Revisão Contratual com Perdas e Danos em que figuram como partes aquelas em epígrafe.O feito
foi ajuizado ainda nos idos de 2005, sendo que de lá para cá sequer foi encerrada a fase instrutória corretamente. De posse dos
autos, constatei que a última manifestação da parte autora data de 27 de junho de 2014, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos, e
que o polo ativo não mais atendeu a quaisquer dos despachos oriundos desse juízo.Pelo despacho de fls. 266, a parte autora foi
instada a dar regular andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, tendo a parte requerente deixado
transcorrer o prazo assinalado na íntegra, sem qualquer manifestação.Vieram os autos conclusos para deliberação.É o relato.
Fundamento. DECIDO.Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra paralisado, por inércia da parte requerente, desde
junho de 2014, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos.Apesar de devidamente intimada para dizer se tinha interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção, a parte autora quedou-se inerte.Nesse cenário, forçoso reconhecer que o feito
deve ser extinto, dada a ausência de uma das condições da ação, qual seja, interesse processual.É que o processo, como ente
abstrato que é, desenvolve-se mediante a prática de uma série de atos, de cada uma das partes, mediante a presidência de um
juiz, sendo certo que é dever das partes atuar de forma diligente, havendo, nos incisos II e III do art. 485 do CPC, uma sanção
específica para a parte que abandona o feito, qual seja, a sua extinção, sem resolução do mérito.No caso dos autos, a parte autora
deixou de atender aos comandos judiciais oriundos desse juízo por mais de 04 (quatro) anos, demonstrando o seu completo
desinteresse em que o presente feito chegue a seu termo.Isso posto, com base nas considerações acima expostas, decreto, por
sentença, a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.Custas e honorários
pela parte autora. Sentença publicada com o recebimento dos autos em secretaria. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, o
trânsito em julgado, arquive-se o feito, com as baixas devidas.Balsas/MA, 07 de novembro de 2018.Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz
de Direito da 2ª Vara de Balsas Resp: 183590

PROCESSO Nº 0000791-81.2013.8.10.0026 (7922013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ORIVALDO FALAVIGNA
ADVOGADO: FERNANDA SAMIRA PAYÃO FRANCO - OAB/SP 239.437; MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - OAB/SP 96.057
REU: BANCO DO BRASIL S. A.
ADVOGADO: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - OAB/SP 123.199; ENEIDA DE VARGAS E BERNARDES -
OAB/SP 135.811-B
Processo n° 791-81.2013.8.10.0026AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.REQUERENTE: ORIVALDO
FALAVIGNA.REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A.SENTENÇATrata-se de Ação de Exibição de Documentos em que figuram
como partes aquelas em epígrafe.O feito foi ajuizado ainda nos idos de 2013, sendo que de lá para cá sequer foi encerrada a fase
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instrutória corretamente. Após tramitação legal dos autos, a parte autora foi instada a dar regular andamento no feito, no prazo de
05 (cinco) dias, sob pena de extinção, tendo a parte requerente deixado transcorrer o prazo assinalado na íntegra, sem qualquer
manifestação.Vieram os autos conclusos para deliberação.É o relato. Fundamento. DECIDO.Compulsando os autos, verifico
apesar de devidamente intimada para dizer se tinha interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, a parte autora
quedou-se inerte.Nesse cenário, forçoso reconhecer que o feito deve ser extinto, dada a ausência de uma das condições da ação,
qual seja, interesse processual.É que o processo, como ente abstrato que é, desenvolve-se mediante a prática de uma série de
atos, de cada uma das partes, mediante a presidência de um juiz, sendo certo que é dever das partes atuar de forma diligente,
havendo, nos incisos II e III do art. 485 do CPC, uma sanção específica para a parte que abandona o feito, qual seja, a sua
extinção, sem resolução do mérito. Isso posto, com base nas considerações acima expostas,decreto, por sentença, a extinção
do presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.Custas e honorários pela parte autora.
Sentença publicada com o recebimento dos autos em secretaria. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, o trânsito em
julgado, arquive-se o feito, com as baixas devidas.Balsas/MA, 17 de outubro de 2018.Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz de Direito da
2ª Vara de Balsas Resp: 183590

PROCESSO Nº 0000913-31.2012.8.10.0026 (9132012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO
AUTOR: MARIA IERECÊ NUNES FERREIRA 
ADVOGADO: EDILSON ROCHA RIBEIRO ( OAB 4969-MA ); ROSANE FERREIRA IBIAPINO - OAB/MA 8.098
REU: L. A. COSTA CORREIA (LACC RAÇÕES)
Processo nº. 913-31.2012.8.10.0026Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/ Rescisão da Locação, cobrança de Aluguéis e
Acessórios.Requerente: MARIA IERECÊ NUNES FERREIRA.Requerido: L. A. COSTA CORREIA (LACC RAÇÕES).
SENTENÇA. Vistos, etc...Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/ rescisão da locação, cobrança de aluguéis e
acessórios proposta por MARIA IERECÊ NUNES FERREIRA em desfavor de L. A. COSTA CORREIA (LACC RAÇÕES), ambos
devidamente qualificado e representado nos autos em que durante a tramitação regular do feito as partes compuseram a lide
amigavelmente, tendo a parte autora informado às 46, o cumprimento integral do acordo, requerendo assim, extinção do feito.
Assim, analisando os autos e observando que houve cumprimento integral do acordo, sendo informado nos autos pela própria
autora, e diante o que mais dos autos consta, na forma do art. 269, III, do Códex Procedimental, JULGO EXTINTO O FEITO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas e honorários, se houver, pela parte requerente.P. R. I. Cumpra-se.Transitada em julgado
por preclusão lógica, arquivem-se, com baixa em nossos registros.Balsas/MA, 09 de outubro de 2018Tonny Carvalho Araújo
LuzJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Balsas/MA Resp: 183590

PROCESSO Nº 0001590-03.2008.8.10.0026 (15902008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
REQUERENTE: R. M. ARRUDA E CIA LTDA 
ADVOGADO: JOSÉ RODRIGUES OLIVEIRA NETO ( OAB 8712A-MA )
REQUERIDO: TIM CELULAR S/A. 
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO ( OAB 8882A-MA ) e GABRIEL SILVA PINTO ( OAB 11742-MA )

SENTENÇA: Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em que figuram como partes aquelas em epígrafe.No
caso dos autos, o reclamante ingressou com a presente ação alegando ser cliente da requerida, no plano corporativo, que inclui os
seguintes números de telefones com o código de área 99: 98132-0531; 98132-0532; 98132-0533; 98132-0537; 98132-0535;
98132-0536 e 98132-0537, e que o serviço prestado pela requerida, seria de péssima qualidade, o que estaria prejudicando e
trazendo transtornos quase que diários não apenas à requerente, como a todos os clientes da cidade de Balsas/MA.Infere que
nada obstante diversas reclamações feitas junto à empresa demandada, o impasse não foi resolvido, razão pela qual, requer o
reparação pelos danos morais e materiais (lucros cessantes), a serem arbitrados.De início, importa frisar que o objeto da presente
demanda será dirimido no âmbito do Direito do Consumidor por tratar-se de relação consumerista e estarem presentes os
requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à reclamada a comprovação da inexistência de falha na prestação do serviço.Isso
porque o Superior Tribunal de Justiça tem ampliado o critério de destinatário final para abarcar situações em que a pessoa jurídica
que contrata os serviço está em situação de vulnerabilidade econômica, técnica ou jurídica em relação ao fornecedor, atraindo,
assim, a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do ConsumidorEm sede de defesa, a demandada limita-se a alegar
inexistência de falha na prestação de serviço, vez que não deu causa aos danos arguidos pelo autor, sem, contudo, apresentar
qualquer justificativa para o não funcionamento adequado das linhas integrantes do plano corporativo da requerente.Com efeito, a
falha na prestação de serviços por parte da requerida, era fato público e notório no âmbito desta cidade, uma vez que somente há
pouco tempo é que foi disponibilizado aos clientes da mesma, o serviço de internet 4g, o que demonstra a inércia da reclamada em
cumprir efetivamente com a oferta publicitária divulgada ao público em geral, restando, assim, configurada a falha na prestação de
serviço pela empresa, porque, no desempenho de sua atividade, não deu ao reclamante a segurança e presteza esperadas,
atendendo, a contento, as solicitações de reparo da requerente, deixando, em verdade, as linhas sem funcionamento, devendo ser
responsabilizada, independentemente de culpa, nos termos previstos no art. 14, do CDC, fazendo jus o reclamante, à devida
reparação, consoante prevê o inc. VI, do art. 6º, do mencionado código, c/c art. 186, do Código Civil.Como é sabido, para que
Pessoa Jurídica possa pleitear o pagamento de indenização por danos morais, é imprescindível a demonstração e abalo à sua
honra objetiva.No caso dos autos, a impossibilidade manifesta de que os funcionários da empresa requerente possam manter
contatos com eventuais clientes, fornecedores, e até mesmo entre si, para tratar de assuntos relacionados ao exercício de sua
atividade econômica, certamente ensejou a perda de oportunidade de negócios, ou até mesmo eventual descumprimento
contratual, que maculou, perante terceiros, a honra objetiva da autora.No tangente aos lucros cessantes, é curial que para
postergar a elucidação do quantum devido a título de danos materiais é necessário que haja o mínimo de prova a respeito da
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configuração destes, uma vez que a fase liquidatória não se presta para definir a certeza do direito autoral, motivo pelo qual reputo
os mesmos não devidos, já que não houve prova pericial, ou qualquer outro tipo de prova que pudesse comprovar o montante de
lucros que a autora deixou de receber.Reconhecido o dano moral, o próximo passo é a fixação do valor de sua reparação, para o
que deve ser levado em conta sua motivação, consequências e extensão, sem descuidar, contudo, do caráter didático pedagógico,
que para a parte reclamada uma condenação tem, a qual não respeita os direitos de seus consumidores, mesmo quando estes
estão clarividentes, mas, que não seja motivo de enriquecimento ilícito para o ofendido.À luz do exposto, com base na
fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, tão somente, para o
fim de condenar a empresa demandada a pagar ao demandante, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos
morais, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desta
data.Condeno ainda a ré, ao pagamento de custas, e honorários advocatícios do patrono da autora, que ora fixo em 15% do valor
da condenação acima imposta.Sentença publicada com o recebimento dos autos na Secretaria. Registre-se. Intimem-se as partes
por seus procuradores. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuiçãoBalsas (MA),
24/10/2018.Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz de Direito Titular da 2ªvara de Balsas/MA Resp: 183210

PROCESSO Nº 0001740-42.2012.8.10.0026 (17402012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO 
ADVOGADO: JOSÉ RODRIGUES OLIVEIRA NETO ( OAB 8712A-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 
ADVOGADO: ANA LÚCIA ANTINOLFI ( OAB 25812-RS ) e CLAYTON MÖLLER ( OAB 21483-RS ) e OSIRIS ANTINOLFI
FILHO ( OAB 22189-RS )

SENTENÇA: Vistos etc.,Trata-se de Ação Revisional de Cláusulas para Equilíbrio Contratual com Pedido Liminar ajuizada por
GUILHERME ALVES NASCIMENTO em face do BANCO BRADESCO FINANCEIRA S. A., pelos motivos alinhados na petição
inicial.O processo foi ajuizado no ano de 2012, tendo sido deferida parcialmente a medida cautelar, às fls. 67/73.Petição às fls.
113, informado o cumprimento da liminar deferida por este Juízo.Intimada a parte autora para manifestar sobre a contestação, este
apesar de devidamente intimado, deixou decorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação, conforme certidão de fls.
116.Designada audiência preliminar, a parte autora não compareceu conforme assentada às fls. 128.Determinou-se, então, que a
parte autora fosse intimada, pessoalmente, para informar sobre o interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção,
tendo a intimação não sido realizada, em virtude do autor não ter sido localizado no endereço declinado, sendo ignorado o seu
paradeiro, conforme certidão do oficial de Justiça, às fls. 154.Os autos vieram-me conclusos.Brevemente relatados. DECIDO.O art.
274, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece, verbis:Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as
comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos,
cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.Na situação em
exame verifico que a intimação pessoal do autor não foi possível em razão de sua desídia, uma vez que não informou a este juízo
a alteração de seu endereço.Como cediço, é obrigação das partes manterem nos autos endereço atualizado. A intimação pessoal,
prevista na sistemática processual, pressupõe a localização da parte. Se esta não forneceu elementos que permitam sua
localização, responde pela omissão.(...) A extinção do processo deve ser mantida pela ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo, em virtude do desconhecimento do endereço atualizado da autora. (...)
(19990110480450APC, Relator Sandra de Santis, 6ª Turma Cível, DJ de 25/05/2006).Isso porque a paralisação do feito por inércia
das partes faz presumir sua falta de interesse em relação à prestação jurisdicional pleiteada, que é condição para o regular
exercício do direito de ação.Na lição de Nelton dos Santos, malgrado vigore, em nosso sistema, o princípio do impulso oficial (ver
art. 262), dúvida não há de que, por vezes, o processo não tem como prosseguir senão mediante o concurso de uma ou de ambas
as partes. Providências ou diligências a serem tomadas pelos interessados podem ser imprescindíveis à marcha processual. Em
casos tais, não havendo, em absoluto, possibilidade de o feito seguir seu curso apenas por impulso do juiz, é legítima a exigência
oficial no sentido de impor ao interessado a adoção de diligência faltante (in Código de Processo Civil Interpretado, coordenador
Antônio Carlos Marcato, ed. Altas, São Paulo: 2004, p. 770).No mesmo sentido:EXECUÇÃO. INÉRCIA. CREDOR. ALTERAÇÃO.
ENDEREÇO. EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE. REQUERIMENTO. EXECUTADO. I - Cabe ao credor informar nos autos eventual
alteração de endereço, sob pena de acarretar a ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do
processo. II - Desnecessário requerimento do executado para extinção, quando, na execução não-embargada, a intimação pessoal
do credor tornou-se impossível diante da mudança de endereço constante dos autos. (...) (20050150051751APC, Relator Vera
Andrighi, 4ª Turma Cível, DJ de 15/12/2005).TJDFT-092283) PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. INTIMAÇÃO
PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO PATRONO REALIZADA. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO AUTOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.1. Conforme
se depreende da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, o patrono da parte foi notificado a dar andamento ao feito, sob pena
de extinção, deixando transcorrer in albis o prazo legal para manifestar-se. Determinada a intimação pessoal do autor, esta não
ocorreu, pois a carta registrada remetida retornou aos correios, constando a mudança de endereço. 2. É obrigação das partes
manterem endereço devidamente atualizado. Não sendo possível a intimação pessoal do autor, em razão da mudança de
endereço, sem comunicação nos autos, correta a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, diante da ausência
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. 3. Recurso desprovido. Unânime. (Processo nº 2002.01.1.053141-4
(406443), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Romeu Gonzaga Neiva. DJe 22.02.2010).Ante o exposto, julgo extinto o processo sem
resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Custas de
lei. Observadas as formalidades legais, proceda-se à baixa no sistema e o arquivamento dos autos.Balsas (MA), 05 de novembro
de 2018.TONNY CARVALHO ARÁUJO LUZJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Balsas/MA Resp: 183590
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PROCESSO Nº 0001803-96.2014.8.10.0026 (18302014)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
AUTOR: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: FLÁVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA ( OAB 9117A-MA ); NATHÁLIA RAFIZA DA SILVA BARROS -
OAB/MA 15.329
REU: F S ANTUNES COMERCIO e RAIMUNDO ANTUNES DOS SANTOS 
SENTENÇA. Trata-se de execução extrajudicial movida pelo Banco Bradesco s/a em face da parte executada F S Antunes
Comércio e outros, o exequente informa, às fls. o pagamento da dívida, o que impõe a extinção do processo em face da quitação
da débito exequendo.Relatei. Fundamento.Dispõe o art. 794, inciso I, do CPC: "Extingue-se a execução quando: o devedor satisfaz
a obrigação". O art. 795 do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por
sentença." É o caso presente. A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme noticia o exequente e prova
colacionada aos autos. Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, desnecessária se torna a
continuidade da prestação jurisdicional executiva. Decido.Ante o exposto,JULGO EXTINTA a presente execução, com base no
art. 794, I, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura bloqueados. Oficie-se
o SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito solicitando o cancelamento de eventual restrição em nome dos réus
decorrente da presente ação. Custas remanescentes, se houver, a cargo da executada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se
os autos, com a devida baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Balsas/MA, 30 de novembro de 2018.Tonny
Carvalho Araújo LuzJuiz de Direito Titular da 2ª vara de Balsas/MA. Resp: 183590

PROCESSO Nº 0002010-42.2007.8.10.0026 (20102007)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: BEBEDITO NABARRO ( OAB 3796A-MA ) e EDIMAR DE OLIVEIRA NABARRO ( OAB 5810-MA )
EXECUTADO: ERCY GOMES DE ARAÚJO e FRANCISCO VELOSO DE ARAÚJO e SEVERINO VELOSO DE ARAUJO NETO 
ADVOGADO: CRISOGONO RODRIGUES VIEIRA ( OAB 3180-MA )

SENTENÇA: Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que figuram como partes as pessoas acima
nominadas.Compulsando os autos, verifico que a última manifestação da parte autora é datada da distribuição dos autos, há mais
de 11 (onze) anos atrás, e que esta não mais atendeu a qualquer comando judicial.Verificada a contumácia da Exequente,
determinou-se a sua intimação, via diário, para de informar o seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, o
mesmo permaneceu inerte.Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento. DECIDO.Perlustrando acuradamente os
autos, verifico que a Embargante abandonou o feito há pelo menos 11 (onze) anos, deixando de praticar os atos processuais que
lhe competia, tendo ainda a mesma mudado de endereço, sem comunicar esse juízo, prejudicando a prática dos atos de
comunicação processual.Tem-se ainda que a Embargante, apesar de devidamente intimada para impulsionar o feito, quedou-se
inerte.Como a presente demanda não pode tramitar eternamente, e considerando que a parte interessada deixou de dar o devido
impulso ao feito, alternativa não resta senão extinguir o feito, dada a ausência de uma das condições da ação, qual seja, interesse
processual.Isso posto, e por tudo mais que dos autos constam, decreto, por sentença, a extinção do presente feito, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais, mais honorários
advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §8º, do CPC, valor este a ser acrescido na
execução. Sentença publicada com o recebimento dos autos em secretaria. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito
em julgado, certifique-se, arquivando-se em seguida estes autos, com baixas na distribuição, bem como a nova conclusão
daqueles autos.Balsas/MA, 30 de novembro de 2018.Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz de Direito da 2ª Vara de Balsas Resp: 183590

PROCESSO Nº 0002171-08.2014.8.10.0026 (22152014)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
AUTOR: NICODEMOS FERREIRA PINTO 
ADVOGADO: EDILSON ROCHA RIBEIRO ( OAB 4969-MA )
REU: LUCILENE DE S. XAVIER 
Autos n.º 2171-08.2014.8.10.0026 (22152014)
SENTENÇA. Vistos etc.,Cuida-se de ação monitória proposta por NICODEMOS FERREIRA PINTO em face de LUCILENE DE S.
XAVIER, todos devidamente qualificados.Despacho às fls. 19 deferindo a expedição de mandado de pagamento.Citação
devidamente realizada, conforme devolução de AR às fls. 21.Às fls. 22, certidão informando que decorreu o prazo legal sem
apresentação de Embargos Monitórios.Às fls. 31, o autor peticionou requerendo a desistência do feito, ante a ausência de
interesse no prosseguimento da demanda.A parte requerida fora intimada às fls. 35, para manifestar-se quanto ao pedido de
desistência da parte autora, sob pena de seu silêncio ser considerado como concordância tácita da desistência do feito.Certidão às
fls. 36, informando que decorreu o prazo sem manifestação da parte requerida.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório.
Fundamento e Decido.Como é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem
resolução do mérito a desistência da ação pelo autor (art. 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil).Desta feita, considerando
que à fl. 32 dos autos consta uma petição informando que o demandante não tem mais interesse no prosseguimento da ação, não
resta alternativa a este juízo senão a de declarar a extinção do feito sem resolução do mérito. Isto posto, HOMOLOGO, para que
produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada pelo autor nos autos da demanda promovida em
desfavor de LUCILENE DE S. XAVIER.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO no que se refere à(s) parte(s)
Ré(s), sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem
condenação em honorários. Custas, se houver, pelo autor. Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado nos autos, em
não sendo esta modificada, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Balsas (MA), 05 de
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novembro de 2018. Tonny Carvalho Araújo luzJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Balsas/MA Resp: 183590

PROCESSO Nº: 2373-87.2011.8.10.0026 (22572011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: CARINE DE SOUSA FARIAS ( OAB 25176-BA ); LÍVIA KARLA CASTELO BRANCO PEREIRA - OAB/MA 8.103;
DANIELLE PAQTRICIA BEZERRA DE SOUZA - OAB/MA 12.064. EDELSON FERREIRA FILHO - OAB/MA 6652
REU: MARIA JOSE BRITO DE SOUSA 
Processo n° 2373-87.2011.8.10.0026AÇÃO DE COBRANÇA REQUERENTE: BANCO DO BRASIL.REQUERIDO: MARIA JOSÉ
BRITO DE SOUSA.
SENTENÇA. Banco do Nordeste por intermédio de sua Advogada, ajuizou esta demanda em face de Maria José Brito de Sousa,
alegando, em síntese, ter disponibilizado à requerida, por meio de cédula de crédito industrial, a quantia de R$ 7.288,32 (sete mil,
duzentos e oitenta e oito e trinta e dois centavos), a ser pago em 60 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em
15/12/1997 e a última em 05/12/2002, todavia, a requerida encontra-se inadimplente , em que pese as tentativas de negociação,
motivo pelo qual não lhe restou alternativa senão a de ajuizar a presente demanda, para reaver o seu crédito.Determinada a
citação da requerida, esta não foi encontrada, pelo que procedeu-se à citação por edital, e, não havendo comparecimento da ré, à
nomeação de Curador especial, que apresentou a manifestação de fls..Diligencias requeridas pela demandante para localização
da requerida e tentativa de penhora online sem êxito.Vieram os autos conclusos para deliberação.É o breve relato. Compulsando
os autos, verifico que o presente feito deve ser extinto, com resolução de mérito, em razão da prescrição. É que o título cobrado,
venceu em 05/12/2002, e ao demanda somente foi ajuizada em 14/07/2011, ou seja, 09 anos depois, quando o prazo prescricional
é de apenas 05 anos.Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ADMISSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL COMPUTADO NOS MOLDES
DO ARTIGO 209 § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NOTA VENCIDA NOS ANOS DE 2001 E 2003. RECOLHIMENTO DA
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA EM 2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. Segundo estabelecido pela lei uniforme de Genébra (Decreto nº57663/66), a cédula de crédito industrial, como título
cambial, prescreve em três anos do seu vencimento. Entretanto, in casu, diversamente do quanto assentado na sentença de piso,
não se pretende a cobrança fundada no título executivo mas sim do direito que se lhe é decorrente. Desse modo, tratando-se de
obrigação líquida constante do título prescrito, tem-se por aplicável a regra do art. 206, § 5º, I do CC/052, em detrimento da regra
disposta no artigo 205. Na hipótese em tela, considerando-se que os vencimentos dos títulos ocorreram nos anos de 2001 e 2003,
há que se reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, uma vez que a ação somente fora proposta no ano 2011. ( TJ_BA -
APL: 00028833220118050126 BA 00028883-32.2011.8.05.0126, Relator: José Edivaldo rocha Rotondano, data de julgamento:
15/01/2013, Quinta Câmara Cível, data de Publicação: 06/08/2013)Isso posto, uma vez caracterizado a prescrição, julgo extinto o
feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, II do CPC. Custas já foram adiantadas pelo autor. Sem condenação
em honorários, face a não formação do contraditório. Dou por publicada esta sentença com a entre dos autos em secretaria.
Registre-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com as baixas devidas.Balsas/MA, 25 de outubro de
2018.Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz de Direito da 2ª Vara de Balsas Resp: 183590

PROCESSO Nº 0002391-06.2014.8.10.0026 (24452014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL
EMBARGANTE: DHIEICY KELLY SILVA PAIXÃO 
ADVOGADO: KELTON ALMEIDA MACHADO ( OAB 9981A-MA ); MARCELE ROBERTA PIZZATTO
EMBARGADO: ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO: LUCAS DOMINGUES DE SOUZA - OAB/DF 47.984; VERISSA COELHO CABRAL - OAB/MA 7.281
Processo n° 2391-06.2014.8.10.0026EMBARGOS À EXECUÇÃO EMBARGANTE: DHIEICY KELLI SILVA PAIXÃO.
EMBARGADO: ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
SENTENÇA. Trata-se de Embargos à Execução em que figuram como partes as pessoas acima nominadas.Após lenta e morosa
tramitação, esse juízo determinou a intimação da parte Embargante, para dizer do seu interesse no prosseguimento do feito,
requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. Ocorre que nada obstante ter sido intimada, a parte Embargante
permaneceu inerte, abandonando o feito.Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento. DECIDO.Perlustrando
acuradamente os autos, verifico que a parte Embargante abandonou o feito há mais de 01 (um) ano, deixando de praticar os atos
processuais que lhe competia, sendo certo que mesmo intimado diversas vezes, por seu advogado, para cumprir os despachos
exarados por esse juízo, permaneceu inerte.Nesse contexto, uma vez constatado que a parte Embargante abandonou o feito,
deixando de praticar os atos processuais que lhe competia, por mais de 01 (01) ano, forçoso concluir que o feito deve ser extinto,
sem resolução de mérito, dada a ausência de uma das condições da ação, qual seja, interesse processual.Nesse sentido a
jurisprudência pátria, senão vejamos:PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. ORDEM JUDICIAL QUE DETERMINOU A JUNTADA DE DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CUMPRIDA. I - Protocolizado os embargos do devedor sem a juntada dos
documentos indispensáveis ao processamento do feito, o juiz deve intimar a parte conferindo-lhe prazo para emendar a inicial,
sendo que o não cumprimento da ordem enseja, em tese, o indeferimento da inicial de acordo com o parágrafo único do art. 284 da
Lei Processual e a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 267, I e 295, I, do CPC. Precedente do STJ:
REsp 204.759/RJ. II - O óbito do representante processual da parte ocorrido em 01/11/2013, por uma fatalidade? afogamento? não
tem o condão de justificar o descumprimento do prazo concedido no período de 08/08/2013 a 19/08/2013, razão pela qual deve ser
mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 267, I, 284, parágrafo único e 295, VI, do
Código de Processo Civil. III - Apelação da embargante a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 292222220124013300, Relator:
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DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 22/09/2014, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: 03/10/2014)PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. MUDANÇA DE
ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. 1. Nos termos do artigo 39, inciso II, do
Código de Processo Civil, compete ao advogado comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço, ficando ressalvado no
parágrafo único do mesmo dispositivo legal que, se o advogado se infringir o previsto no II, "reputar-se-ão válidas as intimações
enviadas, em carta registrada, para o endereço constante dos autos". 2. Constatado que a parte autora foi intimada pessoalmente
para dar andamento ao feito, deixando transcorrer in albis o prazo assinado, mostra-se correta a extinção do processo, sem
resolução do mérito, na forma prevista no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Apelação conhecido e
não provido. (TJ-DF - APC: 20110710160347, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 21/10/2015, 1ª Turma Cível,
Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/11/2015 . Pág.: 203)Isso posto, e por tudo mais que dos autos constam, decreto, por
sentença, a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Condeno a
parte Embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte Embargada, que ora
fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Sentença publicada com o recebimento dos autos em secretaria. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após, proceda-se à juntada de uma via desta sentença aos autos da execução, apresentando-os
conclusos para prosseguimento do feito.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixas na distribuição.Balsas/MA, 30
de novembro de 2018.Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz de Direito da 2ª Vara de Balsas Resp: 183590

PROCESSO Nº 0003813-50.2013.8.10.0026 (38092013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
DENUNCIADO: SILVAN DA SILVA FIGUEIREDO
VÍTIMA: LETÍCIA DE SOUSA CONCEIÇÃO

Processo nº. 3813-50.2013.8.10.0026Acusado: Silvan da Silva Figueiredo.
SENTENÇA. Vistos etc.Tratam-se os autos de ação penal em face de Silvan da Silva Figueiredo, pelo delito previsto no artigo 21
do Decreto n° 3688/41 c/c 7º, incisos I e II da Lei n. 11.340/06 tendo como vítima Letícia de Sousa Conceição, nos dias 20 de julho
de 2013.Parecer Ministerial à fl. 57, requerendo que seja declarada a extinção da punibilidade do acusadoÉ o relatório.
DECIDO.Doutrinariamente, a prescrição é definida como a perda de direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão
do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, daí porque a mesma constitui causa extintiva da punibilidade.Com
efeito, o caso em tela cuida de imputação ao acusado de fatos que se amoldam às descrições típicas do artigo 21 do Decreto n°
3688/41, cuja pena máxima abstrata cominada é de 03 (três) meses, e a mínima de 15 (quinze) dias.Porém, verifica-se que o réu
não poderia ser condenado à pena máxima cominada ao delito, pois teria que possuir todas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, o que não é a hipótese neste caso. A leitura atenta dos autos nos leva à conclusão inelutável de que o Estado
perdeu o interesse de agir, pois considerando ser o réu primário, e a pena mínima é que seria a provável aplicada, dada as
circunstâncias judiciais em seu favor. Logo, considerando que já se passaram mais de 03 (três) anos da data do até ocorrido até a
presente data, percebe-se claramente que o presente delito encontra-se prescrito. Dessa forma, declaro, por sentença, extinta a
punibilidade do fato praticado por Francisco de Assis Araújo Brito e o faço com fundamento na regra do art. 109, III, e art.
107, IV, ambos do Código Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Caso o interrogado não seja localizado, intime-se através
de publicação de edital com prazo de 30 dias.Com o trânsito em julgado, dê-se baixa em nossos registros, arquivando-se os
autos.Cumpra-se. Balsas/MA, 10 de outubro de 2018. Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Balsas/MA. Resp: 183590

PROCESSO Nº: 3953-89.2010.8.10.0026 (36802010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES NASCIMENTO DE ALMEIDA 
ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 6055A-MA ); SIBILA SPONHOLZ- OAB/MA 10094; NATHÁLIA BORGES
-OAB/MA 15041
REU: BANCO FINASA BMC S/A
ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA - OAB/MA 7.248
SENTENÇA. Trata-se de Ação Revisional em que figuram como partes aquelas em epígrafe.Alega a demandante, em síntese, ter
firmado contrato de arrendamento mercantil com o requerido, e que este teria inserido encargos abusivos no contrato de adesão,
em especial as taxas de juros, que estariam bem acima do percentual estabelecido pelo COPOM para a SELIC.Relata que o
requerido vem lhe cobrando o VRG acrescido ao valor das prestações que fixara unilateralmente, o que descaracterizaria o
contrato de leasing.Infere que o contrato firmado é da ordem de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), mas que devido aos encargos
abusivos cobrados pelo réu, ao final do contrato pagará não menos que R$ 44.159,52 (quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e
nove reais e cinquenta e dois centavos).Assim, requereu tutela antecipada determinando que o requerido se abstivesse de incluir o
seu nome em cadastros de inadimplentes, até julgamento final da causa, bem como fosse lhe assegurada a manutenção da posse
do bem, e, no mérito, a revisão do contrato, com a aplicação da taxa anual SELIC. Juntou documentos.Citado, o requerido deixou
de contestar o feito, tornando-se revel.Instada a especificar provas, a parte autora pugnou pela produção de prova pericial
contábil.Vieram os autos conclusos.É o relato. Fundamento. DECIDO. Inicialmente, vejo-me na contingência de conhecer
diretamente do pedido, uma vez que a matéria dispensa a realização de provas em audiência, não sendo necessária a produção
de prova pericial, já que a questão se resolve mediante a elaboração de meros cálculos aritméticos, motivo pelo qual fica a prova
técnica indeferida, configurando-se as hipóteses do art. 355, inciso I e II, do Código de Processo Civil.Da análise dos autos, verifico
que resta incabível o pedido de revisão contratual formulado pelo demandante. Ora, o próprio requerente afirmou que realizou
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contrato de arrendamento mercantil com o banco demandado, para o pagamento do valor recebido em parcelas fixas, sendo
informado do período para pagamento e do valor das mesmas.Assim, entendo que o autor anuiu com as cláusulas contratuais para
o pagamento de valor mensal fixo, não podendo agora requerer a revisão do acordo estipulado, em atenção aos princípios da
vedação do comportamento contraditório, da boa-fé objetiva, da lealdade e da confiança.Ademais, o STJ, por meio do enunciado
nº 293, já sumulou o entendimento no sentido de que a cobrança antecipada do VRG não descaracteriza o contrato de
arrendamento mercantil.Da mesma forma, o STJ já pacificou o entendimento de que a capitalização mensal de juros, em contrato
de mútuo, é lícita, desde que expressamente prevista no contrato, tal como ocorrente na espécie.E nem se diga que a parte autora
faria jus a ter o contrato revisado pelo percentual anual da SELIC, porquanto, autorizar tal entendimento, seria fulminar de vez o
princípio de que o contrato faz lei entre as partes.Friso, por fim, que a taxa do contrato nem de longe se afigura abusiva, já que
fixada em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, pelo que não há como acolher a
pretensão autoral.Em sendo assim, entendo que o consumidor demandante teve acesso ao contrato e realizou a assinatura do
mesmo estando plenamente ciente de todas as cláusulas contratuais, razão pela qual deve ser obrigado ao cumprimento integral
do contratado.Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo demandante, resolvendo o mérito, nos
termos do art 487, I, do CPC.As custas já foram adiantadas pela parte autora, não havendo condenação em honorários, já
que a parte requerida se tornou revel. Sentença publicada com a entrega dos autos em secretaria. Registre-se. Intimem-se.
Observado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sem custas e honorários advocatícios.Balsas/MA, 23 de
outubro de 2018.TONNY CARVALHO ARAUJO LUZJuiz de Direito da 2ª Vara de Balsas Resp: 183210

PROCESSO Nº : 3981-18.2014.8.10.0026 (40932014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
ADVOGADO: GILBERTO BORGES DA SILVA ( OAB 58647-PR ); CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/MA 8.784-A
REU: SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI 
SENTENÇA. Trata-se de execução extrajudicial movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em face da parte executada
Orivaldo Falavigna, o exequente informa, às fls. 28/29, o pagamento da dívida, o que impõe a extinção do processo em face da
quitação da débito exequendo.Relatei. Fundamento.Dispõe o art. 794, inciso I, do CPC: "Extingue-se a execução quando: o
devedor satisfaz a obrigação". O art. 795 do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando
declarada por sentença." É o caso presente. A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme noticia o
exequente e prova colacionada aos autos. Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, desnecessária
se torna a continuidade da prestação jurisdicional executiva. Decido. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução,
com base no art. 794, I, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura
bloqueados. Oficie-se o SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito solicitando o cancelamento de eventual
restrição em nome dos réus decorrente da presente ação. Custas remanescentes, se houver, a cargo da executada. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Balsas/MA, 30
de novembro de 2018.Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz de Direito Titular da 2ª vara de Balsas/MA. Resp: 183590

PROCESSO Nº 0004150-05.2014.8.10.0026 (42712014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
DENUNCIADO: ALEXANDRO PIRES
ADVOGADO: IVANETE ALVES CAMARA ROSA ( OAB 14531-MA )

SENTENÇA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por sua representante legal atuante nesta comarca, no uso
de suas atribuições, ofereceu DENÚNCIA contra ALEXANDRO PIRES, já devidamente qualificado às fls. 02, dando-o como
incurso nas penas do art. 147 e 129, §9ºdo, na forma da Lei 11.340/2006.Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela
decretação da extinção da punibilidade do acusado.Vieram os autos conclusos.Em suma, é o relato. Tudo bem visto e ponderado,
passo a DECIDIR.Após compulsar os autos, verifico que a pretensão acusatória estatal restou fulminada pela prescrição.É que de
acordo com a denúncia, os crimes em apuração teriam ocorrido em 26/11/2014), ao passo que o recebimento da denúncia se deu
em 23/01/2015.O crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, previsto no art. 147 do CPB, possui intervalo de pena
entre 01 meses a 06 meses, e o crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, tipificado no art. 129, §9º do CPB,
possui intervalo de pena de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.Da análise do caso concreto, em especial as circunstâncias
judiciais, as condições pessoais do requerido, a inexistência de maus antecedentes (certidão de fls. 80), chega-se à conclusão de
que, em caso de condenação, no máximo lhes seriam aplicadas as penas mínimas, de 01 mês e 03 meses, respectivamente, as
quais, nos termos do art.109, incisos V e VI, do CPB, prescrevem em 03 anos. No caso dos autos, o último marco interruptivo da
prescrição se deu com o recebimento da denúncia, ocorrido em 18/11/2014, de sorte que já transcorreram, até o presente
momento, mais do que 03 anos, sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade do acusado, em relação a ambas as
imputações, já que consumada a prescrição. Com base em tais considerações, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
ALEXANDRO PIRES, em decorrência da prescrição, o que o faço nos termos do art.109, inciso VI, c/c art.107, inciso IV do CPB, e
determino, por conseguinte, o arquivamento dos autos.Sentença publicada com o recebimento dos autos na Secretaria. Registre-
se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.Cumpridos os comandos acima elencados, arquivem-se os autos, com as baixas
necessárias.Balsas/MA, 18 de outubro de 2018.TONNY CARVALHO ARAUJO LUZJuiz Titular da 2ª Vara de Balsas/MA Resp:
183210

PROCESSO Nº 0004281-14.2013.8.10.0026 (905482013)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INDICIADO: ROBERLAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Processo nº. 4281-14.2013.8.10.0026 (905482013) Ação PenalAutor: Ministério Público EstadualAcusado: ROBERLAN DE
OLIVEIRA NASCIMENTO.
SENTENÇA. Vistos etc.Tratam-se os autos de ação penal instaurado em face de Lourival Mendes Guimarães Neto, pelo delito
previsto nos artigos 129, §9º, c/c 147, "caput" do CPB, artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/06, tendo como vítima IRACÉLIA MARIA DE
SOUZA, no mês de dezembro de 2013.Parecer Ministerial às fls. 66/67, requerendo que seja declarada a extinção da punibilidade
do acusado, tomando, como base, a prescrição virtual e antecipada.É o relatório. DECIDO.Doutrinariamente, a prescrição é
definida como a perda de direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo
previamente fixado, daí porque a mesma constitui causa extintiva da punibilidade.Com efeito, o caso em tela cuida de imputação
ao acusado de fatos que se amoldam às descrições típicas dos artigos 129, § 9º do CPB, cuja pena máxima abstrata cominada é
de 01(um) ano, e a mínima de 03 (três) meses.Porém, verifica-se que o réu não poderia ser condenado à pena máxima cominada
ao delito, pois teria que possuir todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não é a hipótese neste caso. A leitura atenta
dos autos nos leva à conclusão inelutável de que o Estado perdeu o interesse de agir, pois considerando ser o réu primário, e a
pena mínima é que seria a provável aplicada, dada as circunstâncias judiciais em seu favor. Destarte, como a pena definitiva
jamais ultrapassaria o mínimo, devido ostentar circunstâncias judiciais favoráveis, após o trânsito de julgado para o Ministério
Público, fatalmente ocorreria a prescrição retroativa prevista nos artigos 110, § 1º c/c 109, VI, ambos do Código Penal. Logo,
considerando que já se passaram mais de 04 (quatro) anos, o presente delito encontra-se prescrito virtualmente. Dessa forma,
declaro, por sentença, extinta a punibilidade do fato praticado por ROBERLAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO e o faço com
fundamento na regra do art. 109, III, e art. 107, IV, ambos do Código Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Caso o
interrogado não seja localizado, intime-se através de publicação de edital com prazo de 30 dias.Com o trânsito em julgado, dê-se
baixa em nossos registros, arquivando-se os autos.Cumpra-se. Balsas/MA, 03 de outubro de 2018. Tonny Carvalho Araújo LuzJuiz
de Direito da 2ª Vara da Comarca de Balsas/MA. Resp: 183590

Terceira Vara de Balsas

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Processo nº 0802503-97.2018.8.10.0026
Ação de Alimentos
Requerente: ADRIANA SILVA MATOS
Requerido: ANTONIO JOSÉ ALVES DA COSTA FILHO
De ordem da Excelentíssima Senhora NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara desta Comarca de Balsas.
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO: ANTONIO JOSÉ ALVES DA COSTA FILHO, brasileiro, em local incerto e não sabido, nos autos supra mencionados, conforme ato
ordinatório a seguir transcrito: " Considerando que houve equívoco na expedição da carta precatória para Comarca diversa da que deveria ser encaminhada, de
ordem da MM Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Balsas,Drª Nirvana Maria Mourão, fica redesignada a audiência de Conciliação, para o dia 04 de
novembro de 2019, às 09h40min, no local de costume. Expeça-se carta precatória de citação/intimação ao requerido, nos moldes da decisão ID
13691755 (Vistos etc. Defiro o beneficio da justiça gratuita na forma estatuída pelo artigo 98 do CPC/15. Processa-se em segredo de justiça, na forma do artigo
189, II, do CPC/15. Inicialmente, considerando o jaez alimentar da demanda, uma vez comprovado o parentesco civil pela filiação com a menor, sendo
obrigatória a fixação de provisórios, passo à aferição do binômio necessidade-possibilidade pelos elementos trazidos no caso concreto (artigo 1694, §1º, do
Código Civil). A priori, verifica-se que muito embora não quantificadas as despesas correntes da infante, hoje com 09 anos, tenho que o valor mensurado deve
suprir o custeio do sustento ordinário, tais como escola, alimentação, saúde, transporte, moradia, vestuário e lazer, que constituem necessidades presumidas, e
independem de prova, como esclarece Maria Berenice Dias ao dizer que “o autor, caso ainda não atingida a maioridade civil, não necessita sequer comprovar
suas necessidades, pois essas são presumidas”. 1

Em contrapartida, sobre o requerido qualificado como motorista, não foram apresentados elementos de prova preconstituídos acerca de sua capacidade
financeira, rendimentos ou profissão, a evidenciar sua qualidade de vida ou renda mensal. De todo modo, sendo categórico o dever de contribuição com recursos
para a manutenção, dignidade e bem-estar e desenvolvimento da prole dependente, concedo a tutela de urgência requerida, nos termos do artigo 300 do
CPC/15, e FIXO alimentos provisórios no valor equivalente a 20,9% (vinte virgula nove por cento) do salário-mínimo vigente no país, atualmente em
R$ 200,00 (duzentos reais), devendo-se intimar o requerido para pagamento mensal, a contar da citação, mediante depósito junto à conta a ser informada
pela genitora ou pessoalmente mediante a entrega de recibo. Destaco o caráter dúplice do pedido de alimentos, e que estes podem ser fixados até mesmo de
ofício pelo magistrado, não se adstringindo à valoração oferta ou requerida na exordial, bem ainda podendo rever para majorar ou reduzir o valor no curso da
demanda, quando alteradas as condições que lhes foram determinantes (artigo 13, §1º da Lei de Alimentos), ponderando a prioridade absoluta do interesse do
infante ou adolescente envolvido. Visando o desafogamento da pauta, e considerando o excesso de ritos atrelados a audiências nesta Vara, bem ainda o êxito
nas conciliações realizadas pelo CEJUSC, adoto o rito comum porque mais amplo e genérico não cansando prejuízo as partes. Nos termos do artigo 695 do
CPC/15, proceda-se a inclusão em pauta de audiência para conciliação. Proceda-se consulta no SIEL e INFOSEG, e caso obtido endereço, expeça-se
tentativa de citação pessoal. Paralelamente cite-se por edital com prazo de duração de 20(vinte) dias. Cite-se a parte ré para comparecimento ao ato,
devidamente acompanhada de advogado ou defensor, observando-se em todo caso que a notificação deve ser cumprida com antecedência mínima de 15
(quinze) dias do ato (§§2º e 4º, artigo 695, CPC/15). A parte ré poderá, sob pena de revelia, oferecer resposta, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo
termo inicial será o da audiência acima aprazada, inclusive caso não compareça, na forma do art. 335, caput, inciso I, c/c artigo 344 e 345, do CPC/15. Fica
assegurado à parte ré o direito de examinar o conteúdo da inicial a qualquer tempo (parte final, do §1º, do artigo 695 do CPC/15). O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2%(dois por cento) da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa (artigo 334, §8º, CPC/15). Advirta-se à parte autora que a ausência injustificada determinará o arquivamento do
pedido, na forma do artigo 7º da Lei de Alimentos, de aplicação subsidiária no que não conflitar. Uma vez representada por Serviço de Assistência Judiciária
Gratuita, intime-se pessoalmente a parte autora e cientifique-se o defensor nos termos do artigo 186, §1 e §3º do CPC/15. Por fim, caso frustrada sua tentativa
de localização, no domicílio indicado na exordial, defiro secundariamente a busca nos cadastros requeridos no item "e", conforme haja dados pessoais
disponíveis para individualização dentro de eventuais homônimos. Se obtido novo endereço, reencaminhe-se de ordem ao Centro para designação de nova data
para a audiência, nos termos acima mencionados. Ciência ao Ministério Público Estadual. Sirva uma via da presente de OFÍCIO/ MANDADO/ CARTA. Datado e
assinado eletronicamente). Cite-se. Intimem-se. Ciência ao MPE. Balsas/MA, 21 de agosto de 2019. JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO.SECRETÁRIA
JUDICIAL".
FINALIDADE: Para, querendo, oferecer resposta, sob pena de revelia e confissão da matéria de fato, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, na
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forma do artigo 344 e artigo 345 do CPC/15, bem como intime-se para comparecimento na audiência de conciliação, designada para o dia 04 de
novembro de 2019, às 09:40h, na 3ª Vara da Comarca de BALSAS/MA.
Balsas/MA, 02 de setembro de 2019.
Nirvana Maria Mourão Barroso
Juíza de Direito Titular da 3ª Vara

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 DIAS

PROCESSO Nº. 1461-51.2015.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: GUARDA
PARTE REQUERENTE: KEILA FARIAS DA SILVA
PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES RODRIGUES

A Excelentíssima Senhora NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Balsas,
determina:

CITAÇÃO: EUFLAZIO FARIAS DA SILVA, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Para, querendo, contestar ação no prazo de 15 (quinze) dias, com advertências dos arts. 344 e 345 do NCPC.(art.
344: "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor. Com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. (art. 257, IV CPC/15).

Balsas/MA, 10 de abril de 2019

JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO
Secretária Judicial da 3ª Vara, ass. de ordem da MMª. Juiza de Direito Titular da 3ª Vara,Drª. Nirvana Maria Mourão Barroso, nos
termos do art. 3ª, XXV, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº. 0802047-50.2018.8.10.0026
DISTRIBUIÇÃO: 10/07/2018
DENOMINAÇÃO: ADOÇÃO
PARTES REQUERENTES: JOSE CARLOS DE ANDRADE E OUTROS
PARTE REQUERIDA: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA
A Excelentíssima Senhora NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Balsas,
Estado do Maranhão.
INTIMAÇÃO: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA, nascida em 19/06/1998, filha de José Rodrigues da Silva e Irene de Oliveira, CPF
Nº. 028.176.863-30, atualmente em local incerto e não sabido.
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
FINALIDADE: Paratomar conhecimento para tomar conhecimento da r. SENTENÇA de ID. 21883723, proferida nos autos da ação
em epígrafe, a seguir transcrita:" Vistos etc. Cuida-se de Ação de Adoção INTUITO PERSONAE com pedido liminar de Guarda,
proposta por JOSE CARLOS DE ANDRADE e ROSIMAR GONÇALVES DE ARRUDA ANDRADE (1º CASAL ADOTANTE); E
EVARISTO BAZIQUETO JUNIOR e ERENI PIROLI BAZIQUETO (2º CASAL ADOTANTE), objetivando seja decretado vínculo de
adoção das crianças J. E. O. da S. (1º Adotando); e A. O. da S. (2º Adotando), gêmeos, ambos, filhos de ADRIANA OLIVEIRA DA
SILVA (Certidões de Nascimento sob as ID's 12737534;12737549), em relação àqueles, com fulcro nos arts. 39 e ss., 165 e 166 da
Lei n.º 8.069/90. Em síntese, aduz o primeiro casal adotante que a criança J. E. O. da S. (1º Adotando) encontra-se sob seus
cuidados desde praticamente o segundo mês de vida, ou seja, há cerca de 03(três) anos e 03(três) meses, quando foi entregue ao
casal de livre e espontânea vontade por sua mãe biológica, tendo em vista que esta indispõe de meios de assegurar os cuidados
básicos com a criança e de recursos para seu sustento e nenhum familiar mais próximo desejava permanecer com a criança.
Relatam que a mãe biológica das crianças mora no Povoado Batavo com seus familiares, razão pela qual conheceu o primeiro
adotante que trabalha naquela localidade, e posteriormente a esposa deste, Sra. Rosimar Gonçalves de Arruda Andrade, tomando
conhecimento do desejo do 1º casal adotante em adotar uma criança, e que este fato era inclusive de conhecimento de todos
naquela localidade. Relatam ainda que logo após a mãe biológica/requerida dar a luz aos gêmeos (1º e 2º adotandos), o mais novo
das crianças, J. E. O. da S., por ter nascido menor e mais frágil, com problemas de saúde, necessitando de cuidados especiais, foi
entregue por esta, de livre e espontânea vontade, ao 1º casal adotante, por serem conhecidos da requerida e visando proporcionar
ao filho, gêmeo mais novo, na certeza de que iriam cuidar muito bem do filho, garantindo-lhe a vida, com saúde e bem estar,
concordando o 1º casal adotante em receber a criança a partir do dia 20 de abril de 2016, quando passaram a exercer a guarda
de fato deste. Aduzem que, posteriormente, a mãe biológica das crianças e sua genitora, a avó materna dos gêmeos, por
intermédio do 1º casal adotante, conheceram o Sr. Evaristo Baziqueto Junior e Sra. Ereni Piroli Baziqueto, 2º casal adotante,
que também possuíam o desejo de terem um filho, mediante adoção, após o que decidiu a mãe biológica entregar o segundo
gêmeo, A. O. da S., aos cuidados e guarda do segundo casal adotante, o qual passaram a exercer a guarda de fato deste a
partir de27 de abril de 2016. Acrescentam, por fim, que há mais de 02(dois) anos os adotandos estão na guarda de fato dos dois
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casais adotantes, que vêm proporcionando as crianças todo o cuidado e amor necessários, inclusive mantendo o convívio entre
eles, vez que irmãos gêmeos, e as respectivas famílias, pois visitam-se quase diariamente e participam de eventos familiares e
sociais juntos. A inicial acompanha documentos pessoais do primeiro e segundo casal adotante, instrumento procuratório, certidão
de nascimento dos adotandos, documentos pessoais da requerida, Atestados médicos de sanidade física e mental dos adotantes,
certidões negativas cível e criminal dos adotantes, Laudos médicos e carteiras de vacinação dos adotandos, e declarações
particulares de concordância com a adoção pela genitora dos adotandos (Escritura Pública de ID12737766), cópia de ação de
habilitação para Adoção do segundo casal adotante (autos nº327-52.2016.8.10.0026) acompanhada de sentença que os declara
habilitados, exames e outros. Custas devidamente recolhidas à Id12739014. Indeferida a tutela de urgência, restou determinado a
elaboração de estudo social e psicológico do caso pela perícia técnica oficial do Juízo(ID 12739014). Termo de Doação de Criança
para Adoção do menor adotando J. E. O. da S. (ID 12842235). Termo de Doação de Criança para Adoção do menor adotando A.
O. da S. (ID12842800). Ajuizados Embargos de Declaração ajuizados pelos adotantes, sob a Id 12848154, pugnando pela sua
procedência a fim de sanar a omissão apontada para ao final conceder liminarmente a guarda provisória das crianças adotandas,
em relação aos casais adotantes, sobreveio à Id 13618281 pedido de desistência pelos autores dos Embargos opostos.
Encaminhados os autos para a perícia por equipe interprofissional, sobreveio Laudo Social à ID.20974116, e Relatório Psicológico
às IDs.20920933 e 20920936, respectivamente, quanto ao primeiro e segundo casal adotante. Ato contínuo, o Ministério Público
manifestou-se pelo deferimento da adoção aos requerentes, face a presença dos requisitos legais, em parecer conclusivo de Id
21397138. É o relatório. DECIDO. A adoção constitui uma das modalidades de colocação da criança, independente de sua
situação jurídica, em família substituta ex vi do art. 28, da Lei n.º 8.069/90. Silvio de Salvo Venosa (in “Direito Civil. Direito de
Família”. São Paulo: Atlas, 2001, p- 257) define “ a adoção como modalidade artificial de filiação que busca imitar a filiação
natural. Daí ser também conhecida como filiação civil, pois não resulta de uma relação biológica, mas de sentença judicial, no
sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente.”. Considero a adoção como um “nascimento civil”, posto que a(s)
criança(s) adotanda(s) passa(m) a gozar dostatus de filho(a/s) dos adotantes, independente do vínculo biológico. Em razão desses
fatos, revela-se imprescindível que a autorização legal, consubstanciada na sentença judicial que estabelece o vínculo da adoção
(art. 47, da Lei n.º 8.069/90), esteja pautada em elementos probatórios que demonstrem um ambiente saudável ao(à) adotando(a).
Prima facie, há de se frisar que os adotantes são maiores, enquanto os adotandos são menores de dezoito anos (art.40 do
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), sendo que a diferença de idade entre estes e os adotantes supera o mínimo legal
(art.42, §3º do ECA c/c art.1.619 do Código Civil). Noutro ponto, vê-se que a mãe biológica tomou conhecimento do processo,
vindo a Juízo espontaneamente concordando com a adoção, alegando não ter meios de permanecer com a criança, conforme
Termos de ID 12842235; 12842800), suprindo, pois, a citação, além disso sua conduta de entregar os adotandos a outrem, ainda
nos primeiros meses de vida, apesar de não poder ser valorada pelos motivos que a determinaram, decerto viola os elementares
deveres maternos insculpidos no Estatuto. Além disso, o pai biológico é desconhecido, incidindo na dispensa de consentimento
insculpida no artigo 45, §1º, da Lei nº. 8.069/90. Verifica-se assim a observância do preceito estabelecido no artigo 166, §§1º, 3º e
4º, do ECA, que determina a obrigatoriedade de oitiva dos pais disponíveis em juízo e na presença do órgão ministerial, tomando-
se por termo as declarações, fazendo as advertências e consequências advindas da perca do poder familiar, e colhendo de forma
inequívoca o consentimento para a adoção. Ressalto que a conclusão dos relatórios psicológico e social sobre a vida dos
requerentes foi favorável, reconhecendo a estabilidade familiar dos mesmos, bem como de ambiente de convivência saudável e
educação de bons princípios, possuindo os casais adotantes um padrão de vida capaz de suprir as necessidades básicas dos
adotandos. Com relação ao primeiro casal adotante, observou no estudo psicológico (Id 20920933), constatou-se a existência de
uma família acolhedora às necessidades do primeiro adotando, J. E., e que este demonstrou sentimentos de identificação e
pertencimento ao contexto sociofamiliar no qual se encontra inserido, vez que reconhece a Sra. Rosimar e o Sr. José Carlos como
figuras parentais de referência, os quais possibilitam condições propícias a um desenvolvimento biopsicossocial satisfatório, vez
que compatíveis com as necessidades físicas, sociais, emocionais e cognitivas de J. E., ora primeiro adotanto. Com relação ao
segundo casal adotante, por sua vez, observou-se no mesmo estudo (Id2092093) que evidenciaram quanto a criança A. O. da S.,
possuírem cuidados responsivos em relação as necessidades físicas, biológicas sociais e cognitivas da criança, visto que lhe
possibilitam acesso à saúde, educação, convivência familiar e acesso a um sistema de regras e valores. Quanto a criança J. E.,
segundo o estudo social de Id 20974116, verificou-se em mais de uma situação que a criança reconhece no Sr. José Carlos e na
Sra. Rosimar suas figuras parentais com vínculos socioafetivos bem consolidados, demonstrando ainda possuir fortes laços
afetivos com o irmão A., com o qual possui ampla convivência. Quanto a criança A., observou-se possibilitado o desenvolvimento
de vínculos afetivos materno e paterno filial, de forma que a criança adotanda reconhece o segundo casal adotante, Sr e Sra.
Baziqueto, como figuras parentais de referência, além de ter demonstrado adaptação ao contexto sociofamiliar no qual se encontra
inserido. Além disso, verificou-se que as crianças adotandas estabelecem convivência entre si e se reconhecem como irmãos,
sendo assim preservados os vínculos afetivos entre os mesmos. Além do que, o primeiro e segundo casal adotante já se
conheciam quando da entrega das crianças pela mãe biológica, advindo daí um maior estreitamento nas relações tendo como fim
maior manter esta convivência, ressaltando que moram próximos, fazem passeios juntos e aulas de natação na casa do segundo
casal adotante, e que ambas as babás possuem livre acesso às residências. Não restam dúvidas, portanto, que ambas as crianças
adotandas estão sendo bem cuidadas e inseridas numa rotina consolidada, recebendo amor, carinho e atenção de que
necessitam, propícios a um desenvolvimento sadio e digno, eis que regularmente matriculadas e frequentando as escolas
respectivas. E a despeito de serem duas crianças e cada uma delas ter a adoção pleiteada por um casal diferente, a convivência e
o laço afetivo entre os adotandos é um fato existente. Tudo isso demonstra que o deferimento das adoções apresentam reais
vantagens para os adotandos, cumprindo o inafastável requisito disposto no art. 43 do ECA, bem como a desnecessidade do
estágio de convivência previsto no art. 46, § 1.º, do citado diploma de proteção aos menores, pois já exercem a guarda de fato dos
menores, sendo acolhidos desde os primeiros meses de vida pelos adotantes, período o qual revela-se suficiente à avaliação da
convivência saudável e equilibrada, bem como de constituição do vínculo afetivo, visando a presente ação regularizar uma
situação que já existe no campo fático. Pela sua própria natureza, a adoção impõe o corte definitivo com o parentesco original, o
que per si implica no desaparecimento do poder familiar, incidindo no preceito do no art.1635, inciso IV do Código Civil Brasileiro,
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sendo, portanto, desnecessário perscrutar outras razões que legitimem esta destituição. Ex positis, com fulcro nos artigos 1.618 e
1.619 do Código Civil, bem como nos artigos 39 a 52 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos com as alterações
promovidas pela lei nº. 12.010 de 29 de Julho de 2009, e artigo 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na petição inicial, decretando a constituição do vínculo de adoção de JOSE CARLOS DE ANDRADE e ROSIMAR
GONÇALVES DE ARRUDA ANDRADE (primeiro casal Adotante) em relação à criança J. E.O. DA S. (Primeiro Adotando); e
EVARISTO BAZIQUETO JUNIOR E ERENI PIROLI BAZIQUETO (segundo casal Adotante) em relação à criançaA. O. DA S.
(Segundo Adotando), que passarão a se chamar, respectivamente, J. E. G. DE A. DE A; e A. P. B., com o acréscimo dos
patronímicos paterno e materno, devendo então os adotantes lhe prestarem assistência moral, material e educacional, e,
consequentemente, declaro extintoo poder familiar da genitora ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA em relação às crianças
adotadas (art. 1.635 do novo Código Civil c/c artigos 47 e 49, ambos do ECA com as alterações da lei nº. 12.010/09). A sentença
deverá ser inscrita no registro civil de nascimento das pessoas naturais desta comarca, no qual constará o nome do Primeiro casal
Requerente, como pai e mãe de J. E. G. DE A. DE A.; e do Segundo casal Requerente, como pai e mãe de A. P. B.,
respectivamente, sendo que, outrossim, deverão constar no referido registro como avós paternos e maternos dos adotados, os
nomes dos pais dos casais adotantes. Expeça-se o competente mandado a fim de que o oficial de registros públicos das pessoas
naturais desta comarca proceda à feitura dos registros de nascimentos tais como acima determinados, observando-se o disposto
no art. 47 e respectivos parágrafos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial que, o mandamento que nenhuma
observação sobre a adoção será feita na certidão de nascimento. Sem condenação em custas processuais e nem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, servindo a presente de mandado. Escoado in albis o prazo recursal, arquivem-se os autos,
dando-se baixa na distribuição. Datado e assinado eletronicamente.”

Balsas/MA, 28 de agosto de 2019.
NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO

Juíza de Direito

Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Balsas

RECURSO INOMINADO N.º 326-23.2017.8.10.0094 (3892018)
COMARCA DE ORIGEM: LORETO
EMBARGANTE: JADSON YURI NERES DA SILVA
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR (OAB/MA 14243)
EMBARGADO: CAEMA – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO
ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR (OAB/MA 15607A)
Deordem doMM. JuizRelatorMAZURKIÉVICZ SARAIVA DE SOUSA CRUZ,intimo a parte embargada para apresentar
contrarrazões aos embargos interpostos, no prazo de 05 (cinco) dias.
Balsas/MA, 02de setembrode 2019.

Camila Patricia Ferreira Alves de Azevedo
Secretária Judicial

RECURSO INOMINADO Nº 9000268-27.2012.8.10.0065 (1752018)
COMARCA DE ORIGEM: ALTO PARNAÍBA
RECORRENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR
ADVOGADO: FABIANE DE ARAÚJO RIBEIRO (OAB/MA 9.273)
RECORRIDO: LEILA SANDRA LIMEIRA
ADVOGADO: CARLOS FÁBIO PACHECO SANTOS (OAB/MA 11.140A)

DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de pedido de homologação de desistência do recurso, fls. 139/141, requerido por COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO – CEMAR, por meio de seu procurador.
Dessa forma, homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência e, com base no artigo 485,
inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O RECURSO sem resolução de mérito.
Determino a baixa em nossos registros e devolução dos autos ao juiz de base, para eventuais providências.
Intimem-se.
Balsas/MA, 02 de setembro de 2019.

NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO
Relatora

PROCESSO: 1505-81.2017.8.10.0129 (2282018)
COMARCA DE ORIGEM: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/MA 14.009A)
ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/MA 14.501A)
RECORRIDO: ROBERVAL COSTA LIMA
ADVOGADO: CONRADO GRASSI DA COSTA (OAB/MA 17.119)
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DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de pedido de homologação de acordo, fls. 118/124, requerido por BANCO DO BRASIL S.A. e ROBERVAL COSTA LIMA,
por meio de seus procuradores, que possuem poderes para transigir.
Dessa forma, homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes e, com base no artigo 487,
inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.
Determino a baixa em nossos registros e devolução dos autos ao juiz de base, para análise do efetivo cumprimento do acordo e
demais providências.
Intimem-se.
Balsas/MA, 30 de agosto de 2019.

MAZURKIÉVICZ SARAIVA DE SOUSA CRUZ
Relator

RECURSO INOMINADO Nº 502-20.2014.8.10.0122 (852016)
COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S.A.
ADVOGADA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (OAB/MG 96.864)
ADVOGADA: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE (OAB/PE 28.490)
RECORRIDO: MARIA FELIX FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO: VLADIMIR LENIN FURTADO E SOUSA (OAB/MA 9.528)

DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de pedido de homologação de desistência do recurso, fls. 154/163, requerido por BANCO BONSUCESSO S.A., por meio
de seu procurador, diante do acordo realizado extrajudicialmente.
Dessa forma, homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência e, com base no artigo 485,
inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O RECURSO sem resolução de mérito.
Determino a baixa em nossos registros e devolução dos autos ao juiz de base, para eventuais providências.
Intimem-se.
Balsas/MA, 02 de setembro de 2019.

NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO
Relatora

Quarta Vara de Balsas

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 801-18.2019.8.10.0026
AÇÃO: PENAL
SECRETARIA JUDICIAL DA 4ª VARA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
RÉU: GILDEAN RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS: Dr. ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA, Dr. ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES e Dr. DANIELLA MARIA CARREIRO
DE SOUSA

FINALIDADE: INTIMAR os advogados do acusado, Dr. ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA, inscrito na OAB/TO nº 2621, Dr.
ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES, inscrito na OAB/TO nº 6671 e Drª. DANIELLA MARIA CARREIRO DE SOUSA, inscrita na
OAB/TO nº 9617, do DESPACHO de fls. 51, proferido no processo em destaque, a seguir transcrito: "Designo o dia 7 de outubro
de 2019 (segunda-feira), às 14h00, para a colheita do depoimento deprecado. Comunique-se o juízo deprecante. Intime-se a
testemunha para comparecer ao ato processual. Realizada a audiência, devolva-se à origem, com as nossas homenagens e baixa
na distribuição. Publique-se. Intime-se o advogado constituído ou cientifique-se a douta defensoria. Ciência ao Ministério Público.
Cumpra-se. Balsas (MA), segunda-feira, 26 de agosto de 2019. Juiz José FRANCISCO de Souza FERNANDES, Titular da 4ª
Vara."

Corbeniano Mendes Sarmento
Secretário Judicial da 4ª Vara, ass. de ordem do MM. Juiz de Direito José Francisco de Souza Fernandes.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 833-57.2018.8.10.0026
AÇÃO: PENAL
SECRETARIA JUDICIAL DA 4ª VARA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
RÉU: SILVANIO JOSE DA SILVA
ADVOGADO: Dr. PEDRO PAULO DE ARAÚJO PONTES
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FINALIDADE: INTIMAR o advogado do acusado, Dr. PEDRO PAULO DE ARAÚJO PONTES, OAB/RN 13.358, do DESPACHO de
fls. 32, proferido no processo em destaque, a seguir transcrito: "Designo o dia 7 de outubro de 2019 (segunda-feira), às 16h00,
para a colheita do depoimento deprecado. Comunique-se o juízo deprecante. Requisite-se o policial rodoviário federal. Realizada a
audiência, devolva-se à origem, com as nossas homenagens e baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se o advogado
constituído ou cientifique-se a douta defensoria. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Balsas (MA), quinta-feira, 15 de agosto
de 2019. SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO. Juiz José FRANCISCO de Souza
FERNANDES, Titular da 4ª Vara."

Corbeniano Mendes Sarmento
Secretário Judicial da 4ª Vara, ass. de ordem do MM. Juiz de Direito José Francisco de Souza Fernandes.

Barão do Grajaú

PROCESSO Nº 0000810-70.2018.8.10.0072 (8122018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MANOEL TAVARES DE MORAIS
ADVOGADO: DOMINGOS FERREIRA TEIXEIRA ( OAB 8269-PI )
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO(Resolução n° 15/2008 do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhãoc/c art. 237 do Código de Processo Civil
c/c a Lei n° 11.419/2006c/c art. 3.º Provimento N.º 01/2007, Corregedoria Geral da Justiça)Considerando o retorno dos autos da
Procuradoria Geral de União/INSS, fica intimada a parte,autora, via DJE, atravé de seu advogado, para, no prazo legal, requerer o
que entender de direito.Barão de Grajaú/MA, 02 de Setembro de 2019.Ramundo Avelar MonteiroAuxiliar Judiciário Mat.115618.

PROCESSO Nº 596-45.2019.8.10.0072
AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: SEGREDO DE JUSTIÇA
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS QUEIROZ NEIVA OAB/MA 11379
REQUERIDO: SEGREDO DE JUSTIÇA
Diante do exposto, DECRETO o DIVÓRCIO de XXXX e XXXX, com fundamento no art. 226, §6º, da Constituição Federal. Designo
para o dia 31/10/2019, às 09:00h, a realização de audiência de mediação e conciliação. A Oficial de Justiça, ao cumprir o
mandado, deverá certificar acerca de eventual impossibilidade de a ré constituir advogado, para fim de nomeação de defensor
dativo. Expeça-se o respectivo MANDADO DE AVERBAÇÃO. Atente-se à Secretaria para retirar a contrafé inserida às fls. 03-07 e
renumerar as folhas dos autos necessárias. Publique-se. Intimem-se. Barão de Grajaú/MA, 19 de agosto de 2019. David Mourão
Guimarães de Morais Meneses JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº 666-62.2019.8.10.0072
AÇÃO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL
REQUERENTE: ARAÚJO E PATRESSE E CIA LTDA
ADVOGADO: NATHÁLIA KISS ARAÚJO ALMEIDA DOS SANTOS OAB/PI 9329
REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A OI
Diante do exposto, concedo a tutela provisória e determino que, a requerida TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI, providencie, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), a retirada do nome do requerente ARAÚJO E
PATRESE E CIA LTDA (CNPJ nº 10.302.549/001-94) dos órgão de proteção ao crédito (SERASA, SPC etc.). Para a realização da
audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 04/11/2019, às 09h00min, devendo a parte ré ser citada e intimada
para comparecer ao ato. Advirta-se que sua defesa deverá ser apresentada em banca. Finalmente, informe-se acerca dos efeitos
da revelia e de que as partes poderão comparecer acompanhadas de até três testemunhas cada. Intimem-se. Barão de Grajaú, 16
de agosto de 2019. David Mourão Guimarães de Morais Meneses JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº 0000075-71.2017.8.10.0072 (752017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO 
ADVOGADO: JONAS DE SOUSA PINTO ( OAB 12263A-MA )
REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ (OAB/MA 8654-A)
DESPACHO
Intimem-se as partes para especificarem as provas que, eventualmente, ainda pretendam produzir, no prazo comum de 10 (dez)
dias, sob pena de preclusão e de julgamento do processo no estado em que se encontra. Após, voltem-me conclusos. Barão de
Grajaú, 14 de feveiro de 2019.
David Mourão Guimarães de Morais Meneses
JUIZ DE DIREITO
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PROCESSO Nº 0000140-32.2018.8.10.0072 (1402018)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: AMAURY MORAIS DOS SANTOS ( OAB 11101A-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
Processo nº 140-32.2018.8.10.0072 Despacho Intime-se o demandante, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica.
Após, voltem-me conclusos. Barão de Grajaú, 02 de agosto de 2019. David Mourão Guimarães de Morais Meneses JUIZ DE
DIREITO

PROCESSO Nº 0000182-18.2017.8.10.0072 (1822017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SUDÁRIO e GILIARD MANOEL DA SILVA e JOÃO RIBEIRO SOARES JUNIOR
e RAFAEL SANTANA DE SOUSA e VANDERFELIX SOUSA NOGUEIRA
ADVOGADO: JOSÉ DIAS NETO (OAB/MA N. 15.735) E MARCOS ANTONIO S. TEIXEIRA (OB/PI N. 14.218)
DEFENSOR DATIVO: MARCOS VINÍCIUS QUEIROZ NEIVA (OAB/MA N. 11.379)

Processo nº 182-18.2017.8.10.0072 Despacho Considerando que foi sanada a necessidade de substituição da mídia mencionada
na petição de fls. 378-379, cumpra-se, imediatamente, a sentença de fls. 349-354-v, tendo em vista tratar-se de processo
envolvendo réu preso. Intimem-se, pessoalmente: o Ministério Público Estadual, os defensores dativos nomeados nos autos e os
réus. Advogados constituídos pelos acusados devem ser intimados via DJe. Quanto ao Auto de Prisão em Flagrante em apenso
(Proc. nº 183-03.2017.8.10.0072), determino que seja desapensado e arquivado com as baixas devidas. Barão de Grajaú, 13 de
agosto de 2019. David Mourão Guimarães de Morais Meneses JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº 387-47.2017.8.10.0072
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: LEIDIANE SILVA DO NASCIMENTO PAZ
ADVOGADO: JONAS DE SOUSA PINTO OAB/MA 12263-A
RÉU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ OAB/MA 8654-A
Intime-se a parte autora, via DJE, para se manifestar acerca dos documentos de fls. 132-136, no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo anuência com o valor depositados, expeça-se alvará judicial em favor da demandante. No momento da entrega deste,
certifique-se se a autora ainda tem algo a requerer.
Após tudo cumprido e certificado, voltem-me conclusos. Barão de Grajaú, 02 de agosto de 2019. David Mourão Guimarães de
Morais Meneses JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº 486-46.2019.8.10.0072
AÇÃO: ALIMENTOS
AUTOR: SEGREDO DE JUSTIÇA
ADVOGADO: WENNA DENISE PIAUILINO DE SÁ OAB/PI 15755
RÉU: SEGREDO DE JUSTIÇA
Tendo-se em vista que as partes não foram devidamente intimadas, redesigno a audiência de conciliação para o dia 31/10/2019,
às 09:15h. Cite-se e intimem-se, observando-se, inclusive, a nova data de audiência. Dou por publicada em audiência, ficando
cientes os presentes. Barão de Grajaú/MA, 21/08/2019. Juiz David Mourão Guimarães de Morais Meneses

PROCESSO Nº 547-72.2017.8.10.0072
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA TERESA ALVES DE AZEVEDO
ADVOGADO: AMAURY MORAIS DOS SANTOS OAB/MA 11101-A
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
O cumprimento de sentença, inicia-se a requerimento do autor, cumprido os requisitos do art. 534 e ss. do Código de Processo
Civil. Assim, determino a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição de cumprimento de
sentença, atendendo aos ditames da legislação processual, especialmente apresentação de cálculo discriminado, sob as penas da
lei. Intimem-se. Barão de Grajaú, 23 de maio de 2019. David Mourão Guimarães de Morais Meneses JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº 617-89.2017.8.10.0072
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM
AUTOR: LUCIANA VIANA SOARES NOLETO
ADVOGADO: PABLO ENRIQUE ALMEIDA ALVES OAB/MA 11452-A
RÉU: PAG SEGURO UOL
ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN OAB/MA 15819-A
Recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito. Intime-se a recorrida para contrarrazoar no prazo legal. Após, remetam-se à
instância Superior. Barão de Grajaú/MA, 02/08/2019. Juiz David Mourão Guimarães de Morais Meneses
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PROCESSO Nº 737-98.2018.8.10.0072
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM
AUTOR: FRANCISCA BEZERRA NECO
ADVOGADO: PABLO ENRIQUE ALMEIDA ALVES OAB/MA 11452-A
RÉU: BANC DO BRASIL S/A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/MA 14009-A E JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/MA 14501-A
Cumpram-se as determinações da Corregedoria Geral de Justiça, de fls. 141 Após, intimem-se as partes, via DJE, para que, no
prazo comum de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que ainda desejam produzir, sob pena de o processo ser julgado no estado
e que se encontra. Durante o decurso do prazo, nos termos do artigo 219 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça
do Maranhão, "as partes, só em conjunto ou mediante ajuste prévio por petição poderão seus procuradores retirar os autos
ressalvada a obtenção de cópias para a qual cada procurador poderá retirá-los pelo prazo de uma hora independentemente de
ajuste". Finalmente, voltem-me conclusos. Barão de Grajaú, 02 de agosto de 2019. David Mourão Guimarães de Morais Meneses
JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº 0000221-78.2018.8.10.0072 (2212018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO: PABLO ENRIQUE ALMEIDA ALVES ( OAB 11452A-MA )
REU: INSS

TERMO DE AUDIÊNCIAI - ABERTURA: Aos trinta (30) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), às 11h23min,
nesta cidade de Barão de Grajaú, Estado do Maranhão, no Fórum local, sala das audiências, onde presente se encontrava o Dr.
David Mourão Guimarães de Morais Meneses, Juiz de Direito, desta Comarca, foi declarada aberta a Audiência da AÇÃO PARA
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, processo nº. 221-78.2018.8.10.0072. Iniciada a audiência e feito o pregão foi
constatada a presença da autora MARIA DOS SANTOS ALVES, acompanhada de seu advogado, Dr. Pablo Enrique Almeida
Alves, OAB/MA 14.452-A. Ausente o requerido. Passou-se à instrução do processo. O advogado da parte autora solicitou a juntada
de certidão de óbito, autenticada, de Luiz Pinheiro de Santana, constando a informação de ser solteiro. O MM Juiz de Direito
deferiu o pedido de juntada do documento mencionado. O advogado da parte autora apresentou os originais dos documentos
acostados à inicial, tendo o MM Juiz de Direito verificado a autenticidade de todos nesta audiência.II - DEPOIMENTO PESSOAL
DA AUTORA: Informou que era casada com o falecido apenas no religioso, desde 1984. Tiveram três filhos, nascidos em 1985,
1986 e 1990. Disse que o falecido não teve outros relacionamentos conjugais ou de união estável e nem teve outros filhos. No dia
do falecimento, a autora ainda convivia com o de cujus. O óbito ocorreu na residência do casal, mas, no dia, a autora estava
viajando para Barra da Alcântara, no Piauí, há três dias. Ao saber, imediatamente retornou para a cidade de Barão de Grajaú, a fim
de providenciar o velório e o enterro do falecido. Este era aposentado como lavrador. ÀS PERGUNTAS DO ADVOGADO,
RESPONDEU QUE: O autor estava passando por problema de saúde, em estado depressivo e ouvindo vozes.III - DEPOIMENTO
DAS TESTEMUNHAS DA AUTORA:FRANCISCA MARIA DA SILVA MIRANDA, brasileira, natural de Barão de Grajaú/MA, RG
656.242 SSP-PI, CPF nº 853.430.053-49, nascida em 11/12/1947, filha de Raimunda Pereira da Silva e Aureliano José da Silva,
aposentada, residente e domiciliada na BR-230, nº 2475, Vila do BEC, Barão de Grajaú/MA. Aos costumes, nada disse. Advertida
e compromissada na forma da lei. ÀS PERGUNTAS DO MM JUIZ DE DIREITO, RESPONDEU: Conhece a autora desde a década
de 1980, e esta já era casada com LUIZ PINHEIRO, com quem teve três filhos. Pelo que sabe, o falecido jamais teve
relacionamento conjugal ou de união estável, nem filhos, com outra pessoa. Não sabe informar a data do óbito, nem participou do
velório e do enterro, embora tenha ficado sabendo de sua ocorrência. Na data do óbito, a demandante ainda convivia com o Sr.
Luiz Pinheiro. ÀS PERGUNTAS DO ADVOGADO, RESPONDEU QUE mora próximo à residência do casal. No dia do óbito, a
autora estava viajando com sua mãe; tendo retornado logo que soube da notícia do ocorrido. Da casa da depoente não dava para
ver a da autora, mas no dia do velório, viu muitas pessoas passando na rua em direção à residência daquela. NECI OLIVEIRA DE
ALMEIDA, brasileira, natural de Barão de Grajaú/MA, nascida em 30/11/1969, filha de Salomão Oliveira de Almeida, doméstica,
residente e domiciliada na Rua Josefran da Silva, s/nº, Nossa Senhora da Guia, Barão de Grajaú/MA. Aos costumes, nada disse.
Advertida e compromissada na forma da lei. ÀS PERGUNTAS DO MM JUIZ DE DIREITO, RESPONDEU: Conhece a autora há 15
anos, e esta já era casada com LUIZ PINHEIRO, com quem teve três filhos. Pelo que sabe, o falecido jamais teve relacionamento
conjugal ou de união estável, nem filhos, com outra pessoa. O óbito ocorreu há cerca de dois anos, nem participou do velório e do
enterro, embora tenha ficado sabendo de sua ocorrência. Na data do óbito, a demandante ainda convivia com o Sr. Luiz Pinheiro.
Mora próximo à residência do casal. No dia do óbito, a autora estava viajando com sua mãe; tendo retornado logo que soube da
notícia do ocorrido. Não conseguiu ver o movimento de pessoas em direção ao velório, tendo-se em vista que ocorreu no período
noturno e ficou sabendo de sua ocorrência apenas no dia seguinte. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DA AUTORA NADA
PERGUNTOU. IV - ALEGAÇÕES FINAIS: O advogado da autora ratificou os termos da inicial, o que foi deferido pelo MM Juiz de
Direito.V - SENTENÇA nº 512/2019:MARIA DOS SANTOS ALVES ajuizou ação para concessão de PENSÃO POR MORTE em
face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando, em síntese, que: 1) A requerente era
casada/companheira do requerido há mais de 34 anos 2) preenche todos os requisitos para a concessão do benefício; 3) o réu,
administrativamente, indeferiu o requerimento da demandante. Fundado nestes fatos e nos precedentes judiciais, dispositivos
legais e lições doutrinárias que transcreveu, requereu a procedência do pedido de deferimento de Pensão por morte. Juntou
documentos (fls. 08-28).Contestação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, impugnando a autenticidade dos
documentos coligidos à inicial e não haver provas da condição de dependente do segurado. Juntou documentos (fls. 08-28).
Réplica apresentada pela parte autora pugnando pela realização de audiência de instrução e julgamento (fl. 54).Decisão saneando
o feito e designando audiência (fls. 56-57).Audiência de conciliação, instrução e julgamento realizada nesta data.É o relatório.
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Decido.Ressalto, inicialmente, merecer ser rejeitada a preliminar suscitada pelo demandado quanto ao valor probante dos
documentos acostados à inicial. Na audiência realizada nesta manhã, o advogado declarou como autênticas as cópias de todos os
documentos que instruem a inicial, tendo, ainda, apresentado, para comprovação, os originais de todos eles, que foram
devidamente verificados por este magistrado.A pretensão da parte autora está amparada no art. 201, inciso I, da Constituição
Federal, bem como no art. 74 da Lei 8.213/91, que assim dispõem:"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e
atenderá, nos termos da lei, a:(...)I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada" (...);"Art. 74. A pensão
por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito,
quando requerida até noventa dias depois deste;II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;
(.)Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou
daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta
lei."Por sua vez, o art. 16, do Lei elenca os pais, no rol de dependentes do segurado, senão vejamos: Art. 16. São beneficiários do
Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:(...)I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou
mental ou deficiência grave;(...)§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve
ser comprovada Percebe-se, assim, pela análise dos dispositivos mencionados que para o deferimento do benefício de pensão por
morte, há alguns requisitos a serem comprovados, qual seja: 1) a qualidade de segurado do falecido, ao tempo do falecimento 2) a
condição de dependente do segurado. No que diz respeito ao primeiro quesito, ou seja, quanto a caracterização da qualidade de
segurado, resta comprovado através de seu cartão benefício à fl. 15.Quanto à caracterização de dependência econômica, frise-se
que essa é presumida, haja vista a requerida ser companheira do de cujus, conforme certidão de casamento de fl. 20, bem como
certidões de nascimento dos filhos em comum do casal (fls. 24-26) e não constar qualquer documento que ateste que a requerente
estava separada ou convivendo com outra pessoa. Ao contrário, nesta audiência, as duas testemunhas ouvidas confirmaram que a
autora conviveu com o de cujus até a data do óbito deste.FRANCISCA MARIA DA SILVA MIRANDA, brasileira, natural de Barão
de Grajaú/MA, RG 656.242 SSP-PI, CPF nº 853.430.053-49, nascida em 11/12/1947, filha de Raimunda Pereira da Silva e
Aureliano José da Silva, aposentada, residente e domiciliada na BR-230, nº 2475, Vila do BEC, Barão de Grajaú/MA. Aos
costumes, nada disse. Advertida e compromissada na forma da lei. ÀS PERGUNTAS DO MM JUIZ DE DIREITO, RESPONDEU:
Conhece a autora desde a década de 1980, e esta já era casada com LUIZ PINHEIRO, com quem teve três filhos. Pelo que sabe,
o falecido jamais teve relacionamento conjugal ou de união estável, nem filhos, com outra pessoa. Não sabe informar a data do
óbito, nem participou do velório e do enterro, embora tenha ficado sabendo de sua ocorrência. Na data do óbito, a demandante
ainda convivia com o Sr. Luiz Pinheiro. ÀS PERGUNTAS DO ADVOGADO, RESPONDEU QUE mora próximo à residência do
casal. No dia do óbito, a autora estava viajando com sua mãe; tendo retornado logo que soube da notícia do ocorrido. Da casa da
depoente não dava para ver a da autora, mas no dia do velório, viu muitas pessoas passando na rua em direção à residência
daquela. * * *NECI OLIVEIRA DE ALMEIDA, brasileira, natural de Barão de Grajaú/MA, nascida em 30/11/1969, filha de Salomão
Oliveira de Almeida, doméstica, residente e domiciliada na Rua Josefran da Silva, s/nº, Nossa Senhora da Guia, Barão de
Grajaú/MA. Aos costumes, nada disse. Advertida e compromissada na forma da lei. ÀS PERGUNTAS DO MM JUIZ DE DIREITO,
RESPONDEU: Conhece a autora há 15 anos, e esta já era casada com LUIZ PINHEIRO, com quem teve três filhos. Pelo que
sabe, o falecido jamais teve relacionamento conjugal ou de união estável, nem filhos, com outra pessoa. O óbito ocorreu há cerca
de dois anos, nem participou do velório e do enterro, embora tenha ficado sabendo de sua ocorrência. Na data do óbito, a
demandante ainda convivia com o Sr. Luiz Pinheiro. Mora próximo à residência do casal. No dia do óbito, a autora estava viajando
com sua mãe; tendo retornado logo que soube da notícia do ocorrido. Não conseguiu ver o movimento de pessoas em direção ao
velório, tendo-se em vista que ocorreu no período noturno e ficou sabendo de sua ocorrência apenas no dia seguinte. DADA A
PALAVRA AO ADVOGADO DA AUTORA NADA PERGUNTOU. Assim, está demonstrado que a requerente é dependente
econômica do falecido, como companheira, e que este era, ao tempo de seu falecimento, segurado da previdência social, o
deferimento do pleito autoral é medida de rigor. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a implementar o benefício da pensão por morte em favor de MARIA DOS SANTOS
ALVES. Além disso, condeno o réu a pagar as parcelas vencidas a partir da data do óbito, ou seja, 19 de setembro de 2017, em
favor da demandante.Ressalto que a implementação do benefício deve ser providenciada no prazo de dez dias, sob pena de multa
diária de R$ 100,00 (cem reais) e com natureza de tutela antecipada, concedida nesta sentença (por estar comprovado o direito e
o perigo da demora ser inerente à qualidade da prestação reivindicada), e que deve ser cumprida, ainda que haja recurso recebido
com duplo efeito.Sobre as parcelas em atraso deverão incidir, a partir da data do requerimento administrativo (30/09/2016),
correção monetária, pelo índice INPC (Enunciado nº 43 da Súmula do STJ) e juros de mora - segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança - a partir da citação válida (Enunciado nº 204 da Súmula do STJ).Sem custas processuais, devido à
existência de isenção legal.Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10%
sobre o valor da condenação.Remessa necessária dispensada, nos termos do art. 496, §3º, do novo Código de Processo Civil.Dou
por publicada em audiência, ficando cientes os presentes. Prazo para recurso, inclusive para o demandado, iniciando a contar a
partir desta, independentemente de intimação, por já ter sido devidamente intimado, inclusive com remessa dos autos, para
comparecimento a esta audiência. Nesse sentido, aliás, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça.#Publique-se apenas
para que o INSS não alegue desconhecimento da decisão.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe.VI - ENCERRAMENTO: Após dei por encerrada a audiência e finalizei o presente termo. Audiência encerrada às 11h53min.
David Mourão Guimarães de Morais Meneses Juiz de DireitoPablo Enrique Almeida
AlvesAdvogadoRequerenteTestemunhaTestemunha.

Barra do Corda
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Primeira Vara de Barra do Corda

PROCESSO Nº 0000705-97.2019.8.10.0027 (7082019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CARLOS VITOR TOMAZ DE AQUINO e FERNANDA TOMAZ DE AQUINO e GABRIEL HENRIQUE DA SILVA DO
NASCIMENTO e MINISTERIO PUBLICO DE BARRA DO CORDA e RAIMUNDA TATIANA DA SILVA DO NASCIMENTO

ACUSADO: JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADO: EULLER REGES POLIDORIO ( OAB 26665-GO ) e JOSE CARLOS DOS REIS ( OAB 10151-GO )

Processo nº 705-97.2019.8.10.0027ACUSADO: JOSÉ ORLANDO DE JESUS DOS SANTOSIncidência Penal: Artigo 121, caput,
c/c artigo 129, § 2º, III e IV, do código penalDECISÃOVistos.Trata-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva em favor de
JOSÉ ORLANDO DE JESUS DOS SANTOS, preso em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva efetivado
em Aparecida de Goiânia(GO), no dia 15 de agosto de 2019.Alega que, mesmo após os fatos, permaneceu por mais de dois anos
em seu endereço de Barra do Corda(MA), nunca sendo procurado pela autoridade policial para prestar qualquer esclarecimento às
investigações.Argumenta que tem endereço fixo na cidade de Aparecida de Goiânia(GO), conforme folha 51, tem trabalho fixo,
bons antecedentes criminais, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo a que for intimado.Arremata, aduzindo
que os fundamentos, que embasaram a decisão de decretação da prisão preventiva, datada de 16 de março de 2011, não mais se
sustentam, porque a conveniência da instrução criminal esbarraria na disponibilidade do acusado em se apresentar, bem como a
ordem pública não estar ameaçada diante dos bons antecedentes.Junta ainda documentos ás folhas (53/85).Abertas vistas, o
Ministério Público ofereceu denúncia (folhas 0/1-0/3), apresentando ainda Parecer às folhas 06/09, em que opina pelo
indeferimento do pedido, para garantia da ordem pública.Conclusos.É O RELATÓRIO.DECIDO.Para a decretação da prisão
preventiva, há a necessidade de dois requisitos: (1) fumus comissi delitcti; e (2) periculum libertatis.O primeiro deles, o da fumaça
do bom direito, consubstancia-se na presença da materialidade e indícios de autoria. Este requisito encontra-se presente, tanto é
que já houve oferecimento de denúncia.Já o perigo da demora se caracteriza quando há violação ou ameaça de violação à
garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou instrução processual penal.Na hipótese dos autos,
tais requisitos não estão mais presentes.Os dois fundamentos, usados na decisão que decretou a prisão preventiva - garantia da
ordem pública e conveniência da instrução criminal - não mais se sustentam.Com efeito, não se cita nenhum fato concreto apto a
ensejar qualquer intranquilidade social frente a hipótese de o acusado voltar ao estado de liberdade.Tanto é que, durante todos
esses anos, não há notícias da prática de outro delito, conforme se vê da certidão de antecedentes criminais desta comarca (folha
47), bem como do Estado de Goiás, acostada à folha 60.Note-se, inclusive, que o nome do acusado é JOSÉ ORLANDO DOS
SANTOS DE JESUS, como constante dessa certidão de antecedentes e do próprio inquérito policial, havendo erro na qualificação
da denúncia, por constar JOSÉ ORLANDO DE JESUS DOS SANTOS.É entendimento escorreito do Pretório Excelso que a
simples gravidade abstrata do delito, por si só, não é suficiente para a decretação da prisão preventiva, que depende da presença
de outros elementos concretos que configurem a violação da garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei
penal ou da instrução processual penal.No caso, não há sequer indícios de que o acusado, se solto estiver, venha a se furtar do
comparecimento nos atos processuais ou de que, caso solto, ameaçará as testemunhas.E aí é que a justificativa para inexistência
da violação da ordem pública.Outrossim, o segundo fundamento - conveniência da instrução criminal - também não está mais
violado, pois, sabendo-se o atual paradeiro do acusado, há a possibilidade da imediata citação, formando-se a relação jurídico-
processual apta a permitir, doravante, o regularmente andamento do processo, mesmo que, a posteriori, o denunciado venha a se
evadir do distrito de culpa, caso em que se lhe aplicariam os efeitos da revelia dispostos no art. 367 do código de processo
penal.Assim, outro caminho não há senão adotar as medidas previstas no art. 319, do código de processo penal, concedendo-se a
liberdade ao flagrado, mas com vinculação ao processo, da seguinte forma:Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).I - comparecimento periódico em juízo, até o dia 05 de cada mês, para justificar suas
atividades;II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, como bares, casas de shows, festas e dançantes, além
de não procurar as testemunhas do processo;III - proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de 30 (trinta) dias,
sem autorização judicial;IV - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;V- pagamento de fiança, no valor de 01
(um) salário mínimo, que deverá ser recolhido por meio de boleto do FERJ e comprovação nos autos.Ante o exposto, e
observando o que mais consta dos autos, DEFIRO A LIBERDADE LIBERDADE PROVISÓRIA em favor de JOSÉ ORLANDO DOS
SANTOS DE JESUS, COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES, estabelecidas no art. 319, do código de processo penal,
considerando a situação do requerente e do vindouro processo: I - comparecimento periódico no juízo de seu domicílio, até o dia
05 de cada mês, para justificar suas atividades; II - proibição de se ausentar da Comarca onde reside, por mais de 30 (trinta) dias,
sem autorização judicial; III - recolhimento domiciliar nos dias de folga; IV - Não mudar de endereço sem prévia comunicação à
autoridade judicial de onde reside; V- Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado. Tudo sob pena de
serem revogadas as medidas cautelares com a consequente decretação da prisão preventiva. Serve esta decisão como alvará de
soltura se por outro motivo não estiver preso.Oficie-se a autoridade policial acerca desta decisão, servindo a presente como
tal.Outrossim, designo audiência de instrução para o dia 11 de Dezembro de 2019 às 08:30 horas.Expeça-se carta precatória, com
prazo 90 (noventa) dias, para a comarca de Aparecida de Goiânia(GO), a fim de: (1) intimar o acusado da audiência de instrução;
(2) proceder ao depoimento da testemunha de defesa FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA SANTOS (folha 110) bem como ao
interrogatório do acusado; (3) fiscalizar as medidas cautelares ora impostas.Intime-se o advogado de defesa via diário eletrônico
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da justiça, por ser constituído, advertindo-o de que, em caso de ausência, será nomeado defensor dativo.Expeça-se mandado de
intimação das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, estas às folhas 110.Ciência ao Ministério Público.Retifique-se o
nome do acusado na autuação processual para JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS DE JESUS, conforme cópia de seu documento
de identificação constante à folha 66.Barra do Corda, Segunda Feira, 02 de Setembro de 2019.Juiz de Direito Antonio Elias de
Queiroga FilhoTitular da 1ª Vara da Comarca de Barra do Corda

Segunda Vara de Barra do Corda

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
PROCESSO No 0800496-32.2018.8.10.0027 – PG
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: JOSE GILCIDENIO DIAS SOARES
REQUERIDO(A): WALCLÉBIA FONTINELE ALVES
O Meritíssimo Juiz de Direito, Antonio Elias de Queiroga Filho, Titular da 1ª Vara respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Barra
do Corda, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, etc.
CITA
WALCLÉBIA FONTINELE ALVES, brasileira, casada, vendedora, nascida em 27/02/1978, natural de Tuntum/MA, filha de Manoel
Alves do Nascimento e Maria Francisca Fontinele Alves, residente e domiciliada na Rua MW04, nº 268, Santa Rita, Imperatriz/MA,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE
Para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação à presente ação, ficando advertido(a) de que, não sendo contestada a
ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial (arts. 335 e 344 do CPC).
Barra do Corda/MA, 30 de agosto de 2019.
ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
Juiz de Direito
- Titular da 1ª Vara respondendo pela 2ª Vara de Barra do Corda/MA -
(Portaria CGJ 3.404/2019)

PORTARIA-TJ - 27402019
Código de validação: 4712F7A745
O Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO, Diretor do Fórum de Barra do
Corda e Juiz Titular da 1ª Vara da Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais..........
CONSIDERANDO o teor do Oficio nº 003/2019 assinado pelo Presidente da Subseção de Barra do Corda, Dr.
Fernando Lima Sousa, SOLICITANDO A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO DIA 02/09/2019, em
razão do falecimento de DEBORA ALICE, filha da advogada ELISANGELA SOUSA E TOINHO SILVA.....
RESOLVE: Art. 1º - SUSPENDER os prazos e as audiências, na Comarca de Barra do Corda/MA, no dia 02 de
setembro de 2019, a partir de 08h00min, mantendo-se o serviço de plantão no referido período, bem como o
trabalho interno de todos os servidores.
Art. 2º – Ficam suspensos os prazos processuais no período citado.
Parágrafo único. Os prazos que se vencerem no dia 02 de setembro de 2019, ficam automaticamente prorrogados
para o primeiro dia útil subsequente (03 de setembro de 2019).
Art.3º.- Encaminhe-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça, ao Juízo de
Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Corda, Ministério Público, Defensoria Pública, Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil – Barra do Corda, 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Barra do Corda, dando-lhes
ciência do teor desta portaria.
Art. 4 º.- Publique-se no diário eletrônico da justiça e no Átrio do Fórum de Barra do Corda - MA, Des. Augusto
Galba Falcão Maranhão. Art. 5 º. Esta portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do fórum.
ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
Diretor do Fórum da Comarca de Barra do Corda - Intermediária
1ª Vara de Barra do Corda

Barreirinhas

PROCESSO Nº 0000220-56.2019.8.10.0073 (2202019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: GABRIEL DINIZ LISBOA e JOALISON DINIZ LISBOA e LEONARDO DA SILVA DE CASTRO OU LEONARDO SILVA CASTRO e RAIMUNDO
SILVA CASTRO e WELLIGTON DA SILVA DE CASTRO 
ADVOGADO: MILTON DIAS ROCHA FILHO (OAB/MA 5222) E RAIMUNDO WALLACE CALDAS DIAS (OAB/MA 6081)
Despacho
1. Nesta data, conclusos de ordem.2. Certifique-se acerca da devolução da precatória.3. Negativa, oficie-se para tanto, cumprida.4. De antemão, designo
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audiência para o dia 25.09.19, às 08:50 horas, no local de costume.5. Dê-se ciência.
Brnhs, 21.08.19.
Juiz Fernando Jorge Pereira, Titular

Processo nº 372-46.2015.8.10.0073
Ação: Averiguação de Paternidade
Autores: ADALMIR SILVA MENDONÇA E ERLILSON SILVA MENDONÇA
Advogado(s): Dr. WALLECE PEREIRA DA ROCHA, OAB/MA 12453
Requerido(s): JOSÉ PEREIRA DE JESUS E MARIA DE JESUS MENESES
INTIMAÇÃOda parte acima especificada, por seurespectivoadvogado, Dr. WALLECE PEREIRA DA ROCHA, OAB/MA 12453, para
no dia 07de outubrode 2019, às 08:30horas, comparecerem na Sala de Audiências deste Juízo, sito a Av. à Joaquim Soeiro de
Carvalho, s/nº-Centro, Fórum Deputado Luciano Fernandes Moreira, em Barreirinhas/MA, para a coleta de material necessário à
realização do EXAME deDNA.

Barreirinhas/MA, 02 de setembro de 2019.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Fernando Jorge Pereira, Juiz de Direito titular da Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000244-02.2010.8.10.0073 (19442010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSE SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO: ANTONIO JOSE GARCIA PINHEIRO ( OAB 5511-MA ) e HELIO COSTA MARTINS ( OAB 12464-MA )

REU: RAIMUNDO WALLACE CALDAS DIAS

Sentença
Nesta data, ante o excesso de serviço.Vistos, etc.Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais.Acordo realizado
entre as partes (fls. 94/95).Sucinto. Decido.Ante o acordo realizado entre as partes, homologo-o o para que surta seus efeitos
legais, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos da Lei.Dê-se por publicada com a devolução dos autos à
SJ. Registrado com o laçamento no sistema próprio. I. Após, arquive-se, com as cautelas de praxe.Barreirinhas, 26.08.19.Juiz
Fernando Jorge Pereira, Titular.

PROCESSO Nº 0000249-19.2013.8.10.0073 (2522013)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

AUTOR: CONCEIÇÃO DE MARIA PINTO SANTOS

REU: JOSÉ DOS REIS SOUSA SANTOS
ADVOGADO: WALLECE PEREIRA DA ROCHA ( OAB/MA 12.453)
Sentença
Nesta data, ante o excesso de serviço.Trata-se de ação de execução de alimentos.Às fls. 29, acordo entre os envolvidos.Sucinto.
Decido.Homologo o acordo de fls. 29, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos da lei.Dê-se por publicada
com a devolução dos autos à SJ. Registrado com o laçamento no sistema próprio. I. N. Após, arquive-se, com as cautelas de
praxe.Barreirinhas, 27.08.19.Juiz Fernando Jorge Pereira, Titular .

PROCESSO Nº 0000372-75.2017.8.10.0073 (3722017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: FRANCISCA CARLOS PEREIRA
ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )

REU: BANCO BMG

Sentença
Nesta data, ante o excesso de serviço.Vistos, etc.Trata-se de repetição de indébito c/c indenização por danos morais. Às fls. 15,
decisão para emendar a inicial, instruindo-a com os documentos essenciais.A parte autora devidamente intimada através de seu
advogado (fls. 16), quedou-se inerte.Sucinto. Decido.Ante a inércia da parte autora, julgo extinto o processo sem resolução do
mérito, nos termos da Lei, notadamente, artigo 321, § único.Dê-se por publicada com a devolução dos autos à SJ. Registrado com
o laçamento no sistema próprio. I. Após, arquive-se, com as cautelas de praxe.Barreirinhas, 27.08.19.Juiz Fernando Jorge Pereira,
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Titular.

PROCESSO Nº 0000573-48.2009.8.10.0073 (5592009)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S/A
ADVOGADO: FERNANDO LUZ PEREIRA ( OAB 9336A-MA ) e MOISES BATISTA DE SOUZA ( OAB 6340A-MA )

REQUERIDO: JOSÉ RAIMUNDO MELO DE SOUSA

Sentença
Nesta data, ante o excesso de serviço.Vistos e etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de medida liminar
proposta pelo Banco Finasa BMC S/A em desfavor de José Raimundo Melo de Sousa. Alega a parte autora que é credor do
suplicado em razão de operação consubstanciada no Contrato de Financiamento Garantido por Alienação Fiduciária n.º
36.6.241.747-9, firmado em 10.07.2007, no valor de R$ 53.486,64.Documentos acostados na inicial, notadamente, cópia do
contrato (fls. 16, f. e v.) demonstra a obrigação assumida pelas partes.Notificação extrajudicial (fls. 13/14).Deferida medida liminar
de busca e apreensão do veículo (fls. 28), veículo apreendido (fls. 35).Em sede de contestação a parte requerida alega: (1) tentou
negociar com o banco e que este nega qualquer tipo de acordo; (2) o requerente não demonstrou o "quantum" da dívida; (3) que a
decisão de busca e apreensão não tinha documentação capaz para o requerido promover sua defesa.Réplica (65/66) aduz: (1)
tentou receber o crédito amigavelmente; (2) o requerido só se manifestou interesse em negociar o débito após ter o bem
apreendido; (3) a cópia do mandado informa os valores.Relato. Decido.Por se tratar matéria unicamente de direito, passo julgar
antecipadamente a lide, nos termos da Lei.A busca e apreensão funda-se na inadimplência da parte autora que é questão
incontroversa, por explicitamente admitida em contestação.Tem-se com a inadimplência do requerido, o direito à parte autora de
resgate do bem para a satisfação do seu crédito. O quantum da dívida e a documentação necessária ao deferimento inaudita altera
pars da liminar estão presentes.Isto posto, julgo procedentes os pedidos, confirmando a medida liminar, e consolidando a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio da parte autora.Condeno à parte requerida ao pagamento das
custas processuais e da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.Dê-se por publicada com a
devolução dos autos à SJ. Registrado com o laçamento no sistema próprio. I. Após, arquive-se, com as cautelas de
praxe.Barreirinhas, 26.08.19.Juiz Fernando Jorge Pereira, Titular.

PROCESSO Nº 0000691-77.2016.8.10.0073 (6912016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO

REQUERENTE: ANA JULIA ROCHA SOEIRO
ADVOGADO: NATANAEL ESTEVÃO CORREA ( OAB 5134-MA )

REQUERIDO: KERLIANA ROCHA SOEIRO

Sentença
Nesta data, ante o excesso de serviço.Vistos, etc.Em análise, ação de curatela, envolvendo as partes do feito em epígrafe, já
qualificadas nos autos.Alega a parte autora não ter o(a) curatelando(a) o necessário discernimento para a prática de atos da vida
civil.Acostados aos autos, documentos, notadamente, atestado(s) médico(s).Tramitou regularmente o feito, destacando-se:
interrogatório do(a) curatelando(a); quesitos respondidos por perito; parecer ministerial favorável ao pedido.Sucinto. Decido.Com
efeito, o(a) curatelando(a) não tem o necessário discernimento para os atos da vida civilA tal conclusão se chega pelas respostas
aos quesitos dados por perito que o(a) avaliou.O(a) curatelando(a) tem a(s) seguinte(s) patologia(s): esquizofrenia paranóide (CID
10 F20.0), doença(s) incurável(is), que lhe impede de ter discernimento dos fatos, e lhe torna incapaz de reger sua pessoa, ou
praticar os atos da vida civil.Isto posto, julgo procedente o pedido declarando a interdição de Kerliana Rocha Soeiro e nomeando
como curadora definitiva Ana Julia Rocha Soeiro. Sem custas.Dê-se por publicada com a devolução dos autos à SJ. R. N. I.
Expeça-se termo definitivo. Após, arquive-se, com as cautelas de praxe.Barreirinhas, 27.08.19Juiz Fernando Jorge Pereira, Titular.

PROCESSO Nº 0000858-36.2012.8.10.0073 (8592012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | SEPARAÇÃO LITIGIOSA

REQUERENTE: REGINALDO NUNES AGUIAR
ADVOGADO: SANDRA MARIA GONÇALVES ROCHA ( OAB 5198-MA )

REQUERIDO: ROSANGELA RODRIGUES AGUIAR
Sentença
Nesta data, ante o excesso de serviço.Vistos e etc.Em análise, divórcio direto litigioso, envolvendo as partes do feito em epígrafe,
já qualificadas nos autos.Documentos acompanham a inicial.Exceção de incompetência (fls. 15/16).Em sede de contestação a
parte requerida aduziu que concorda com o divórcio, entretanto, discorda com a concessão da guarda de todos os filhos ao autor
(fls. 33/35)Manifestação da parte autora informando que a requerente encontra-se nesta cidade, no Pov. Laranjeiras (fls.
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46).Parecer ministerial (fls. 51 f. e v.).Sucinto. Decido.Inicialmente defiro a AJG por entender presentes os requisitos legais para
tanto.Tenho que perdida supervenientemente o objeto da exceção de incompetência, ante a certidão de fls. 46.Incontroverso o
desejo de separação.Com a emenda Constitucional n.º 66/10 foi extinta a figura jurídica da separação judicial, dispensando-se
para o divórcio o interregno de 01 (um) ano.Inexistindo bens a partilhar, julgo procedente o pedido decretando o divórcio das
partes, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 1.571 e seguintes do Código Civil Brasileiro; 24 e seguintes da Lei 6.515/77
e 226§ 6º da Constituição Federal. Dê-se publicada com a devolução dos autos à SJ. Registrado com o lançamento próprio no
sistema. I. N. Expeça-se, com os benefícios da justiça gratuita, se for o caso, facultada a cônjuge virago voltar a usar o nome de
solteira.Quanto à guarda dos menores, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05.03.20, às 14:25
horas, no local de costume. Barreirinhas, 26.08.19.Juiz Fernando Jorge Pereira, Titular.

PROCESSO Nº 0001015-33.2017.8.10.0073 (10162017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: ANTONIA CONCEIÇÃO ROCHA
ADVOGADO: RONALD AUGUSTO DE SOUSA ROCHA ( OAB 11352-MA )

Sentença
Nesta data, ante o excesso de serviço.Vistos, etc.Trata-se de ação para retificação de registro público para correção de estado
civil. Alega autora que nunca fora casada que, ao solicitar a 2ª via da certidão de nascimento, o Cartório de Registro Público de
Barreirinhas informou que, consta nos seus livros que a requerente é casada, portanto, só poderia ser emitida a 2ª via de Certidão
de Casamento. Acostados documentos, fls. 07/08.Audiência realizada, com oitiva de testemunha, concedido o prazo de 20 dias
para juntada de documentos (fls. 20)Documentos juntados pela parte autora (fls. 22/24)Manifestação do MP pelo deferimento do
pedido (fls. 28)Sucinto. Decido.De fato, percebe-se que os documentos não se referem à mesma pessoa (fls. 23/24); há
divergências na filiação e data de nascimento, como bem pontuou o Ministério Público.Acrescente-se o que disse a testemunha: a
autora nunca foi casada.Isto posto, julgo procedente o pedido para determinar a retificação de registro civil da parte autora,
excluindo da mesma a informação de que fora casa, tendo seu estado civil como solteira, nos termos da inicial. Dê-se por
publicada com a devolução dos autos à SJ. Registrado com o lançamento no sistema próprio. I. N. Expeça-se, com os benefícios
da justiça gratuita, se for o caso, com prazo de 10 dias para resposta. Após, arquive-se, com as cautelas de praxe.Barreirinhas,
27.08.19.Juiz Fernando Jorge Pereira, Titular.

PROCESSO Nº 0001072-90.2013.8.10.0073 (9002013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO DE IMÓVEL

REQUERENTE: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: ALEKSANDRA LYRA PESSOA DOS REIS CALDAS ( OAB 5074-MA )

Sentença
Nesta data, ante o excesso de serviço.Vistos, etc.Trata-se de ação ordinária de retificação de documento público em face do
Cartório de 1º Ofício de Barreirinhas/MA e Fábio Costa Rodrigues (titular interino do Cartório, na época).Alega a parte autora que é
legítimo proprietário do imóvel situado na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n, Centro, nesta cidade. O imóvel teria sido registrado
no livro 2-F de Registro Geral de Imóveis, às fls. 069, matrícula n.º 824 em 23 de janeiro de 1998. Afirma que tomou conhecimento
que a folha onde deveria constar o número da matrícula do seu imóvel está em branco, causando transtornos.Devidamente
notificada (fls. 25) para apresentar contestação, a parte requerida aduziu (fls. 27): "(.) ao abrirmos a página nos deparamos com a
folha em 'branco', sem texto, motivo que nos levou a não emitir a certidão solicitada (.)." Intimada a parte autora (fls. 36) para
produzir provas, juntou documentos de fls. 41/47 e arrolou testemunhas.Audiência de instrução e julgamento (fls. 56/57).Em
parecer, o MP foi pelo deferimento do pedido (fls. 63)Sucinto. Decido.O art. 212, da Lei n.º 6015/73, disciplina que: "Se o registro
ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis
competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado
requerer a retificação por meio de procedimento judicial."A testemunha Fábio Costa Rodrigues declarou: Que a página da inscrição
está totalmente em branco; Que ficou impossibilitado de expedir a certidão devido a isso; Que a certidão apresentada pelo
requerente tem validade, é assinada por oficial e tem fé pública.A testemunha Hedra Lima Santos, por sua vez, afirmou: Que,
vendeu um terro para a requerente no ano de 2006; Que, foi realizado o registro; Que foi ao cartório; Que foi tudo assinado; Que
realmente vendeu a casa para o requerente.Por fim, a testemunha Enoque Canavieira Santos, por sua vez, declarou: Que tem
conhecimento do negócio jurídico realizado; Que estava presente quando foram ao cartório. Os documentos colacionados, bem
como os depoimentos das testemunhas, são uníssonos e harmônicos, comprovando o negócio jurídico fora celebrado entre as
partes.Ademais, o próprio Cartório confirma, através da certidão juntada de fls. 60, que a folha que deveria constar as informações
do registo do imóvel encontra-se sem texto (em branco).Por fim, a inicial já vem acompanhada do teor das fls. em branco, que
deveriam nelas constar, a saber, fls. 07/08 f. e v.Isto posto, julgo procedente os pedidos, determinando ao Cartório de Ofício Único
Extrajudicial de Barreirinhas que retifique o registro imobiliário, nos termos requeridos na inicial.Sem custas, nem honorários, por
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se tratar de jurisdição não conteciosa.Dê-se por publicada com a devolução dos autos à SJ. Registrado com o lançamento no
sistema próprio. I. N. Expeça-se, com prazo de 10 dias para resposta. Após, arquive-se, com as cautelas de praxe.Barreirinhas,
27.08.19.Juiz Fernando Jorge Pereira, Titular.

PROCESSO Nº 0001093-61.2016.8.10.0073 (10932016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: JOAO DE SOUSA LISBOA
ADVOGADO: MILTON DIAS ROCHA FILHO ( OAB 5222-MA )

REU: KATIA MARIA CARDOSO DE SOUSA

Sentença
Nesta data, ante o excesso de serviço.Vistos, etc.Trata-se de ação de obrigação de fazer para transferência de veículo c/c
indenização por danos morais.Audiência de conciliação e mediação, realizando-se acordo entre as partes (fls. 22).Sucinto.
Decido.Homologo o acordo de fls. 22, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos da lei.Dê-se por publicada
com a devolução dos autos à SJ. Registrado com o lançamento no sistema próprio. I. Após, arquive-se, com as cautelas de
praxe.Barreirinhas, 27.08.19.Juiz Fernando Jorge Pereira, Titular.

PROCESSO Nº 0001428-56.2011.8.10.0073 (14282011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

CONSIGNANTE: R2FC ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP
ADVOGADO: JOÃO GENTIL DE GALIZA ( OAB 9814-MA )

CONSIGNADO: MUNICIPIO DE BARREIRINHAS/MA
Sentença
Nesta data, ante o excesso de serviço.Vistos, etc.Trata-se de ação de consignação em pagamento c/c repetição de indébito em
que a parte autora alega que o Município de Barreirinhas começou a cobrar o ISSQN de forma que tornou-se inviável para a
empresa continuar a recolher o imposto nos termos exigidos.Documentos juntados.Às fls. 48, despacho deferindo o
depósito.Devidamente intimado para fazê-lo (fls. 49), a parte autora quedou-se inerte (fls. 51).Sucinto. Decido.Ante a inércia da
parte autora, devidamente intimada para a realização do depósito, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, por
negligência em impulsionar o feito, nos termos da Lei.Dê-se por publicada com a devolução dos autos à SJ. Registrado com o
laçamento no sistema próprio. I. Após, arquive-se, com as cautelas de praxe.Barreirinhas, 26.08.19.Juiz Fernando Jorge Pereira,
Titular.

PROCESSO Nº 0001925-94.2016.8.10.0073 (19262016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ADAIL BEZERRA BARROS
ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )

REU: BANCO BONSUCESSO

Sentença
Nesta data, ante o excesso de serviço.Vistos, etc.Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.Às fls. 17, despacho para
a parte autora juntar documentos tidos como essenciais ao ajuizamento do feito.A parte autora devidamente intimada através de seu advogado (fls. 18), quedou-
se inerte.Sucinto. Decido.Ante a inércia da parte autora, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, § único do CPC.Dê-se por
publicada com a devolução dos autos à SJ. Registrado com o laçamento no sistema próprio. I. Após, arquive-se, com as cautelas de praxe.Barreirinhas,
27.08.19.Juiz Fernando Jorge Pereira, Titular.

PROCESSO Nº 0002142-40.2016.8.10.0073 (21452016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOAO GARCIA ARAUJO
ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )

REU: BANCO ITAÚ BMG
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO ( OAB 9320A-MA ) e SERGIO ANTÔNIO FERREIRA GALVÂO ( OAB
3672-PA )

Sentença
Nesta data, ante o excesso de serviço.Vistos, etc.Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
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proposta por João Garcia Araújo em face do Banco Itaú BMG S/A. Alega o autor que fora feito vários empréstimos em seu
benefício sem sua autorização.Audiência de conciliação realizada, sem acordo entre as partes (fls. 19).Contestação (fls. 20/24).Às
fls. 42/44, petição informando que as partes entraram em acordo. Às fls. 47/49, petição informando cumprimento do
acordo.Sucinto. Decido.Homologo o acordo de fls. 42/44, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos da
lei.Dê-se por publicada com a devolução dos autos à SJ. Registrado com o lançamento no sistema próprio. I. Após, arquive-se,
com as cautelas de praxe.Barreirinhas, 27.08.19.Juiz Fernando Jorge Pereira, Titular.

Bequimão

PROCESSO Nº 0000510-70.2016.8.10.0075 (5102016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: GRACILIANO LOURENÇO RIBEIRO 
ADVOGADO: ALINE DE JESUS COSTA PRAZERES ( OAB 11607-MA ) e FABIANNE RIANNY GONZAGA SERRAO ( OAB
13698-MA )
REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A 
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )
FINALIDADE: INTIMAR AS ADVOGADAS DAS PARTES LITIGANTES PARA TOMAREM CIÊNCIA DO ATO ORDINATÓRIO
PROFERIDO NESTES AUTOS

ATO/ORDINATÓRIOFundamentação Legal: §4º do Art. 203 do NCPC c/c nº 001/2007 - COGER/Maranhão.Conforme
determinação judicial, DESIGNO AUDIÊNCIA UNA (CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO), para o dia 21/10/2019, às
17h30. Intimações necessárias.Bequimão/MA, 26 de agosto de 2019.Diego de Jesus Almeida Secretário JudicialMat.
117630Autorizado pelo Art. 1°, Provimento n° 22/2009 - CGJ/MA Resp: 117630

PROCESSO Nº 0000542-70.2019.8.10.0075 (5422019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: CLEMILTON COSTA SANTOS 
ADVOGADO: NEYVAN FERREIRA RIBEIRO ( OAB 16443-MA )
REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA TOMAR CIÊNCIA DO ATO ORDINATÓRIO PROFERIDO
NESTES AUTOS

ATO/ORDINATÓRIOFundamentação Legal: §4º do Art. 203 do NCPC c/c nº 001/2007 - COGER/Maranhão.Conforme
determinação judicial, DESIGNO AUDIÊNCIA UNA (CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO), para o dia 14/10/2019, às
16h30. Intimações necessárias.Bequimão/MA, 26 de agosto de 2019.Diego de Jesus Almeida Secretário JudicialMat.
117630Autorizado pelo Art. 1°, Provimento n° 22/2009 - CGJ/MA Resp: 117630

PROCESSO Nº 0000476-90.2019.8.10.0075 (4762019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ISMAR DOS ANJOS PACHECO
ADVOGADO: DR EMERSON SOARES CORDEIRO ( OAB 7686-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA )
INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO N° 476-90.2019.8.10.0075 AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIAREQUERENTE: ISMAR DOS ANJOS PACHECOADVOGADO: EMERSON SOARES
CORDEIRO OAB/MA 7.686REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMARPREPOSTO: JUCINALDO
GOMES, CPF: 003.927.693-79ADVOGADO: NEYVAN FERREIRA RIBEIRO OAB/MA 16.443DATA: 28 DE AGOSTO DE 2019 ÀS
ASSENTADA CÍVELABERTURA: Aos vinte e oito (28) dias do mês de agosto (08) de dois mil e dezenove (2019), às , nesta
Cidade e Comarca de Bequimão, estado do Maranhão, no Prédio do Fórum local, na sala de audiências, onde presente se
encontrava o MM. Juiz IVIS MONTEIRO COSTA, Titular da Comarca de Bequimão/MA, comigo, Técnico Judiciário do seu cargo
adiante assinado, para a realização de audiência dos autos acima epigrafados. Apregoadas as partes, verificou-se presente o
advogado do requerente. Presente a parte requerida, representada por preposto e acompanhado de advogado.DELIBERAÇÃO:
Tendo em vista Correição Geral Extraordinária designada para o período de 19 a 30 de agosto de 2019, consoante edital (EDT-
VNB-12019), redesigno a presente audiência para o dia 07/10/2019, às 14:00 horas, neste Fórum. Saem os presentes
intimados.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, deu-se por encerrado o presente termo que vai assinado pelos presentes. Eu
______ (Epifane dos Reis Macedo), Técnico Judiciário, que digitei.Juiz IVIS MONTEIRO COSTATitular da comarca de
BequimãoEMERSON SOARES CORDEIROAdvogado do requerente OAB/MA 7.686COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
- CEMARRequerido/PrepostoNEYVAN FERREIRA RIBEIROAdvogado do requerido OAB/MA 16.443 Resp: 117630

PROCESSO Nº 0000477-75.2019.8.10.0075 (4772019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQUERENTE: JOSE AUGUSTO PINTO FRANÇA
ADVOGADO: JOSÉ RIBAMAR BOTÃO FRANÇA ( OAB 2762-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA )
INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO N° 477-75.2019.8.10.0075 AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE
LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADAREQUERENTE: JOSÉ AUGUSTO PINTO
FRANÇAADVOGADO: JOSÉ RIBAMAR BOTAÕ FRANÇA OAB/MA 2.762REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO - CEMARPREPOSTO: JUCINALDO GOMES, CPF: 003.927.693-79ADVOGADO: NEYVAN FERREIRA RIBEIRO
OAB/MA 16.443DATA: 28 DE AGOSTO DE 2019 ÀS ASSENTADA CÍVELABERTURA: Aos vinte e oito (28) dias do mês de agosto
(08) de dois mil e dezenove (2019), às , nesta Cidade e Comarca de Bequimão, estado do Maranhão, no Prédio do Fórum local, na
sala de audiências, onde presente se encontrava o MM. Juiz IVIS MONTEIRO COSTA, Titular da Comarca de Bequimão/MA,
comigo, Técnico Judiciário do seu cargo adiante assinado, para a realização de audiência dos autos acima epigrafados.
Apregoadas as partes, verificou-se presentes a parte requerente, acompanhado de seu advogado. Presente a parte requerida,
representada por preposto e acompanhado de advogado.DELIBERAÇÃO: Tendo em vista Correição Geral Extraordinária
designada para o período de 19 a 30 de agosto de 2019, consoante edital (EDT-VNB-12019), redesigno a presente audiência para
o dia 09/09/2019, às 14:00 horas, neste Fórum. Saem os presentes intimados.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, deu-se por
encerrado o presente termo que vai assinado pelos presentes. Eu ______ (Epifane dos Reis Macedo), Técnico Judiciário, que
digitei.Juiz IVIS MONTEIRO COSTATitular da comarca de BequimãoJOSÉ AUGUSTO PINTO FRANÇARequerenteJOSÉ
RIBAMAR BOTAÕ FRANÇAAdvogado do requerente OAB/MA 2.762COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO -
CEMARRequerido/PrepostoNEYVAN FERREIRA RIBEIROAdvogado do requerido OAB/MA 16.443 Resp: 117630

PROCESSO Nº 0000594-66.2019.8.10.0075 (5942019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA ROSA OLIVEIRA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO SOUSA FERREIRA ( OAB 12926-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA )
INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO N° 594-66.2019.8.10.0075 AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADAREQUERENTE: MARIA ROSA OLIVEIRAADVOGADO: CARLOS EDUARDO SOUSA FERREIRA OAB/MA
12.926REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMARPREPOSTO: JUCINALDO GOMES, CPF:
003.927.693-79ADVOGADO: NEYVAN FERREIRA RIBEIRO OAB/MA 16.443DATA: 28 DE AGOSTO DE 2019 ÀS ASSENTADA
CÍVELABERTURA: Aos vinte e oito (28) dias do mês de agosto (08) de dois mil e dezenove (2019), às , nesta Cidade e Comarca
de Bequimão, estado do Maranhão, no Prédio do Fórum local, na sala de audiências, onde presente se encontrava o MM. Juiz IVIS
MONTEIRO COSTA, Titular da Comarca de Bequimão/MA, comigo, Técnico Judiciário do seu cargo adiante assinado, para a
realização de audiência dos autos acima epigrafados. Apregoadas as partes, verificou-se presentes a parte requerente,
acompanhado de seu advogado. Presente a parte requerida, representada por preposto e acompanhado de
advogado.DELIBERAÇÃO: Tendo em vista Correição Geral Extraordinária designada para o período de 19 a 30 de agosto de
2019, consoante edital (EDT-VNB-12019), redesigno a presente audiência para o dia 09/09/2019, às 15:00 horas, neste Fórum.
Saem os presentes intimados.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, deu-se por encerrado o presente termo que vai assinado
pelos presentes. Eu ______ (Epifane dos Reis Macedo), Técnico Judiciário, que digitei.Juiz IVIS MONTEIRO COSTATitular da
comarca de BequimãoMARIA ROSA OLIVEIRARequerenteCARLOS EDUARDO SOUSA FERREIRAAdvogado do requerente
OAB/MA 12.926COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMARRequerido/PrepostoNEYVAN FERREIRA
RIBEIROAdvogado do requerido OAB/MA 16.443 Resp: 117630

PROCESSO Nº 0000706-06.2017.8.10.0075 (7102017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: ELOIDES AMORIM DINIZ
ADVOGADO: JOSÉ RIBAMAR BOTÃO FRANÇA ( OAB 2762-MA )
REQUERIDO: ADAEL LEITE PINTO
ADVOGADO: DANIELLE CHRISTINNE ABREU SEABRA CRUZ ( OAB 11620-MA ) e PEKELMAN HALO PEREIRA SILVA (
OAB 13777-MA )
INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA

ATO ORDINATÓRIOFundamentação legal: § 4º do Art. 203 do NCPC c/c o Provimento nº 001/2007 - CGJ/Maranhão.Conforme
determinação judicial, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 22/10/2019 às 08:30 horas. Intimações e requisições
necessáriasBequimão/MA, 20 de agosto de 2019.Diego de Jesus AlmeidaSecretário JudicialMat. 117630 Resp: 117630

Bom Jardim
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PROCESSO: 0800109-36.2019.8.10.0074
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Assuntos: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado
Requerente: JOAO INACIO SILVA PINTO
Advogado: WASHINGTON LUIZ RIBEIRO FERREIRA (OAB/MA 13.547)
Requerido: BANCO BGN S.A

SENTENÇA
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Danos Morais ajuizada por João Inácio Silva Pinto em face do Banco
Cetelém S/A aduzindo, em síntese, que o requerido etaria efetuando descontos mensais em seu benefício previdenciário por conta
de um empréstimo que a parte autora jamais teria realizado.
Devidamente citado, a parte ré não apresentou contestação, conforme se vê da certidão de id. 21401777.
Decisão decretando a revelia do banco réu em id. 21425449.
Intimado para se manifestar sobre a produção de novas provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.
É o breve relatório. Decido.
O Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do IRDR no 53983/2016, fixou quatro teses em matéria de empréstimo consignado, verbis:
1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COM O
ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da
inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação
do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do
consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do
contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio
jurídico, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com
a Justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como
documento essencial para a propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC,
art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)."
2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa
analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer
meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de
empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses
legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)".
3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira
e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro,
resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis". (redação após o julgamento de Embargos de Declarações)
4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O
ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico,
é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação
deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)".
No presente caso, vê-se a ausência de apresentação pelo banco demandado de cópia de contrato que teria sido supostamente
celebrado com a parte autora, visto que ele sequer apresentou contestação, razão pela qual foi declarado revel. Desta forma, não
há provas acerca damanifestação de vontade do consumidor ao contratar o negócio jurídico em questão.
Portanto há de ser reconhecida anulidade do negócio jurídico celebrado em razão da inexistência de prova acerca da manifestação
de vontade da parte autora para a celebração do empréstimo consignado, razão pela qual merece prosperar o pedido do autor
quanto ao direito de reaver os valores dos descontos indevidos, apenas na modalidade simples, pois ausente nos autos prova da
má-fé do demandado, conforme entendimento descrito na terceira tese do IRDR nº 53983/2016, e há de ser liberada a margem de
reserva consignável do(a) autor(a).
Por fim, no tocante aos danos morais, resta configurado o dever indenizatório da instituição financeira, pois tratam-se de descontos
indevidos em verba de natureza alimentar. Assim, comprovada a conduta ilícita e o nexo de causalidade, restando ausente
qualquer das causas excludentes de ilicitude, é dever do agente causador da conduta tida por ilegal responder por ela, tanto
materialmente quanto moralmente.
Na fixação do montante a ser compensado, devem ser consideradas as circunstâncias peculiares do fato, especialmente a
gravidade e consequências do dano, tomando-se em conta também as condições socioeconômicas do ofensor. No caso, tais
circunstâncias não se revelam mais graves do que aquelas próprias de situações similares.
ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte,a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:
a) declarar nulo o contrato de nº 23-3344209/1530;
b) condenar o réu a restituir a parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 1.782,00 (mil setecentos e oitenta e
dois reais);
c) condenar o réu a pagar a(o) autor(a) a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
A condenação acima deverá ser acrescida de juros, previstos no art. 406 do CCB, consistentes na taxa SELIC, na qual se inclui a
correção monetária, tendo como termo inicial a partir do prejuízo (dano material epor se tratar de responsabilidade civil
extracontratual) e a partir da data da sentença (dano moral – Súmula 362 STJ).
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Custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, §2° do CPC/2015, às expensas do requerido. .
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (servindo esta sentença como mandado)
Bom Jardim- MA, 7 de agosto de 2019.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Vara Única da Comarca de Bom Jardim

PROCESSO: 0800126-72.2019.8.10.0074
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Assuntos: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado
Requerente: RAIMUNDO DA SILVA
Advogado: Washington Luiz Ribeiro Ferreira (OAB/MA 13.547)
Requerido: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP sob nº 128.341, suplementar na OAB/MA nº 9.348-A)

SENTENÇA
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Danos Morais ajuizada por Raimundo da Silva em face do Banco
Bradesco Financiamentos S/A aduzindo, em síntese, que o requerido estaria efetuando descontos mensais em seu benefício
previdenciário por conta de um empréstimo que a parte autora jamais teria realizado.
Devidamente citado, a parte ré apresentou contestação, conforme se vê do id. 19597918.
Intimadas, ambas as partes pugnarampelo julgamento antecipado da lide.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o banco réu ao apresentar contestação de mérito
impugnando os pedidos da parte autora configurou a resistência da pretensão, portanto presente o interesse de agir sendo
desnecessária a comprovação de requerimento administrativo.
Também rejeito a preliminar de ilegitimidade, haja vista que, por pertencerem ao mesmo grupo econômico, ambas são
responsáveis solidariamente por eventual abusividade no contrato de empréstimo consignado.
O Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do IRDR no 53983/2016, fixou quatro teses em matéria de empréstimo consignado, verbis:
1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COM O
ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da
inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação
do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do
consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do
contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio
jurídico, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com
a Justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como
documento essencial para a propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC,
art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)."
2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa
analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer
meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de
empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses
legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)".
3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira
e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro,
resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis". (redação após o julgamento de Embargos de Declarações)
4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O
ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico,
é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação
deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)".
Da primeira tese, percebe-se que é ônus do banco a prova da avença, mediante juntada do contrato, ou de outro documento capaz
de demonstrar a manifestação de vontade do consumidor. É que ocorre no caso destes autos, em que o banco juntou cópia do
contrato devidamente assinado, além de documentos pessoais da parte autora, nos quais se percebe claramente a semelhança da
assinatura com aquela aposta no instrumento contratual. A compatibilidade de assinaturas também se extrai dos demais
documentos juntados pela parte autora, bem como com a procuração outorgada a seu advogado.
Demonstrada a existência do contrato, não se verifica, assim,nenhum vício contratual a demandar a anulação, de acordo
com os parâmetros previstos na 4aTese do IRDR acima transcrita.
Reconhecida a existência e validade do contrato e dos descontos dele decorrentes, rejeitam-se, consequentemente, todos os
pedidos da parte autora.
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, razão pela qual declaro EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487,I, do CPC
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Custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, §2° do CPC/2015, às expensas do requerente, estando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98 do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (servindo esta sentença como mandado)
Bom Jardim- MA, 7 de agosto de 2019.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Vara Única da Comarca de Bom Jardim

Brejo

Proc. n.º 0800112-82.2019.8.10.0076
Autor(a): GUSTAVO DOS SANTOS
Ré(u): BANCO BGN S.A

DECISÃO

Vistos.

Considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do

Maranhão”, além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de

apresentar o contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos

processos de que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias

objeto de admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº

53983/2016), divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em

10/08/2017, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo

recomendação no Ofício nº 008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.

Int.

Brejo/MA, 25 de julho de 2019

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800113-67.2019.8.10.0076
Autor(a): GUSTAVO DOS SANTOS
Ré(u): BANCO PAN S/A

DECISÃO

Vistos.

Considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do

Maranhão”, além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de

apresentar o contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos

processos de que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias

objeto de admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº

53983/2016), divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em

10/08/2017, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo

recomendação no Ofício nº 008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.

Int.

Brejo/MA, 16 de julho de 2019

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800114-52.2019.8.10.0076
Autor(a): GUSTAVO DOS SANTOS
Ré(u): Banco Itaú Consignado S/A

DECISÃO
Vistos.
Considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”, além dos
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temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o contrato, a
planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de que ora se
cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de admissão pelo
Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016), divulgado no
Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017, determino o
sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº 008/2019 -
Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 25 de julho de 2019

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800456-63.2019.8.10.0076
Autor(a): FRANCISCA TEIXEIRA DE SOUSA
Ré(u): BANCO BRADESCO

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800457-48.2019.8.10.0076
Autor(a): EDIVALTO RIBEIRO DE MIRANDA
Ré(u): BANCO BGN S.A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800458-33.2019.8.10.0076
Autor(a): FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA
Ré(u): Banco Itaú Consignado S/A

DECISÃO
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Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Processo nº 0800459-18.2019.8.10.0076
Requerente: FRANCISCO JOSE RODRIGUES
Advogado(s) do reclamante: GIRDAYNE PATRICIA MARTINS BRANDAO, LILIANNE MARIA DA SILVA FURTADO, ANA
KAROLINA SOUSA DE CARVALHO NUNES
Requerido: BANCO BRADESCO

S E N T E N Ç A
Vistos.
Homologo, para que surta seus jurídicos efeitos, a desistência da ação formulada pela parte autora, e com fulcro no art. 485,
inciso VIII, do Código de Processo Civil vigente, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito.
Partes isentas de custas em homenagem à conciliação.
Publicada nesta data. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa no registro.
Funcionará como mandado de intimação/ofício/diligência.
Brejo/MA, 26 de agosto de 2019.

JOSÉ PEREIRA LIMA FILHO
Juiz de Direito Titular da comarca de Buriti, respondendo pela Comarca de Brejo.

Proc. n.º 0800461-85.2019.8.10.0076
Autor(a): ALDIR DE ARAUJO SOUSA
Ré(u): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800462-70.2019.8.10.0076
Autor(a): RAIMUNDO ROCHA PEREIRA
Ré(u): BANCO BGN S.A
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DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800463-55.2019.8.10.0076
Autor(a): LUIS DA COSTA SOUSA
Ré(u): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800464-40.2019.8.10.0076
Autor(a): LUIS DA COSTA SOUSA
Ré(u): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.
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Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800466-10.2019.8.10.0076
Autor(a): JOSE MARIA MARINHO
Ré(u): BANCO BRADESCO

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800467-92.2019.8.10.0076
Autor(a): ANTONIO FERREIRA MARINHO
Ré(u): BANCO BGN S.A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800469-62.2019.8.10.0076
Autor(a): FRANCISCA TEIXEIRA DE SOUSA
Ré(u): BANCO BRADESCO

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
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admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800470-47.2019.8.10.0076
Autor(a): FRANCISCA TEIXEIRA DE SOUSA
Ré(u): BANCO BRADESCO

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800495-60.2019.8.10.0076
Autor(a): MARIA ILZA RAMOS CRUZ
Ré(u): BANCO BRADESCO S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800545-86.2019.8.10.0076
Autor(a): FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA
Ré(u): BANCO PAN S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
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Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800546-71.2019.8.10.0076
Autor(a): FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA
Ré(u): BANCO PAN S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 7 de junho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800602-07.2019.8.10.0076
Autor(a): EDIVALTO RIBEIRO DE MIRANDA
Ré(u): BANCO BRADESCO S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 22 de julho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito
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Proc. n.º 0800685-23.2019.8.10.0076
Autor(a): EDSON PIMENTEL
Ré(u): BANCO BRADESCO S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 22 de julho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800695-67.2019.8.10.0076
Autor(a): JOSABETE TEREZA DA CONCEICAO
Ré(u): Banco Itaú Consignado S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 19 de julho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800697-37.2019.8.10.0076
Autor(a): JOSABETE TEREZA DA CONCEIÇÃO
Ré(u): BANCO BRADESCO S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
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008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 19 de julho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800698-22.2019.8.10.0076
Autor(a): JOSABETE TEREZA DA CONCEIÇÃO
Ré(u): BANCO BRADESCO S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 19 de julho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800699-07.2019.8.10.0076
Autor(a): JOSABETE TEREZA DA CONCEIÇÃO
Ré(u): BANCO BRADESCO S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 19 de julho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800701-74.2019.8.10.0076
Autor(a): MARIA DO NASCIMENTO GOMES MARTINS
Ré(u): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
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Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 19 de julho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800702-59.2019.8.10.0076
Autor(a): MARIA DO NASCIMENTO GOMES MARTINS
Ré(u): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 19 de julho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800703-44.2019.8.10.0076
Autor(a): MARIA DO NASCIMENTO GOMES MARTINS
Ré(u): BANCO PAN S/A

DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 19 de julho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Proc. n.º 0800704-29.2019.8.10.0076
Autor(a): MARIA DO NASCIMENTO GOMES MARTINS
Ré(u): BANCO PAN S/A
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DECISÃO
Vistos.
O pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido.
Não há suficiente plausibilidade do direito. Exclusiva declaração da parte autora de que não celebrou o negócio não autoriza,
em caráter liminar, a suspensão dos descontos.
Assim posto, ausente plausibilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Ademais, considerando versar a presente demanda sobre o tema geral “empréstimos consignados no Estado do Maranhão”,
além dos temas específicos números 1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar o
contrato, a planilha, o extrato bancário e custear perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos de
que ora se cuida? e 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa diária?, matérias objeto de
admissão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 53983/2016),
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.º 141/2017, disponibilizado em 09/08/2017 e publicado em 10/08/2017,
determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do referido incidente, segundo recomendação no Ofício nº
008/2019 - Gab/Des. Jaime Ferreira de Araújo.
Int.
Brejo/MA, 19 de julho de 2019.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0000372-37.2015.8.10.0076 (3722015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: NECY VIEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO: CLEUDIMAR DE CARVALHO SILVA ( OAB 9445-MA ) e MANUEL FERNANDES VALADARES ( OAB 16186-PI )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Proc. 372-37.2015.8.10.0076 (3722015)S E N T E N Ç AVistos.Reative-se o processo no sistema THEMIS PG.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da
Lei 9.099/95.FUNDAMENTAÇÃO: Saliento que a presente lide envolve relação de consumo, por cuidarem as partes, respectivamente, de consumidor(a) e
fornecedor(a), segundo previsão dos arts. 2º e 3º, da Lei 8.078/90.Por outro lado, cabível à hipótese versada é a incidência da norma do art. 6º, inciso VIII, do
CDC, com consequente inversão do ônus da prova em favor da parte autora consumidora, diante da constatação da verossimilhança do alegado na peça inicial e
presumida hipossuficiência.NECY VIEIRA TEIXEIRA aforou ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e repetição por danos morais
contra BANCO BRADESCO, a pleitear, liminarmente, o cancelamento da sua conta bancária nº 13.312, agência: 1035, a declaração de inexistência do débito de
R$ 237,58 por serviço não utilizado sobre cartão de crédito e cheque especial, bem como a condenação em dobro da quantia indevidamente cobrada no valor de
R$ 3.800,00 e ao final, condenação em danos morais.Em contestação, pugna no mérito pela improcedência da demanda e impossibilidade de condenação em
danos morais. Na oportunidade foi juntada carta de preposição, substabelecimento, atos constitutivos e documentos comprobatórios.Não há preliminares a serem
analisadas.No mérito, a pretensão inicial merece parcial acolhida.A autora alega que foi cobrada por um débito no valor de R$ 3.800,00 referente ao atraso no
pagamento das parcelas do empréstimo bancário nº005603369, que conforme se observa nos extratos juntados as fls. 22/26-v, eram pagos em dias diversos a
data do vencimento que era dia 29 de cada mês. O valor foi efetivamente pago no dia 22 de agosto de 2014, fl. 17, mas ao invés de ser utilizado para cobrir os
juros e encargos gerados, foi empregado no pagamento de parcelas do empréstimo e de diversas tarifas bancárias, fl. 26.Assim, o valor depositado não foi
suficiente para liquidar o saldo negativo da conta corrente e ao logo dos anos esse valor foi se somando a tarifas e mais tarifas em uma verdadeira "bola de
neve". Apesar disso, entendo devido o valor cobrado de juros pelo atraso das parcelas, pelo que não deve ser restituído. Ao procurar o banco em novembro de
2014, a demandante quitou o restante das parcelas do empréstimo, conforme documentos de fls. 21 e 27 e requereu o cancelamento de sua conta corrente,
sendo impedida pelo débito de R$ 237,58, supostamente referente a limite de cartão de crédito e cheque especial.Nota-se que esse valor é oriundo do débito
remanescente da conta relativa a encargos que não foi pago pelo valor de R$ 3800,00 anteriormente depositado. Além disso, o banco demandado não logrou
êxito em se desincumbir do ônus da prova em relação a utilização dos serviços de cartão de crédito e cheque especial, tornando a cobrança de R$ 237,58
indevida e por consequência inequívoco o motivo pelo qual a conta não foi encerrada, gerando transtornos a requerente.Às fls. 92/93, trouxe aos autos a autora
cartas de aviso de débito e à fl. 132 extrato de consulta ao SPC/SERASA onde consta uma negativação do banco demandado no valor de R$ 67,20, com data de
inclusão em 12/09/2015, frise-se após a quitação do empréstimo e dos supostos encargos decorrente do atraso, bem como do pedido de cancelamento da conta
corrente. Dessa forma, comprovada está a cobrança e inclusão indevidas. Portanto, a par de tudo acima dito, os débitos devem ser declarados inexigíveis. No
concernente ao dano moral, deve incidir na espécie, uma vez que a instituição bancária exorbitou do direito de exação, realizando cobrança indevida por débito
oriundo de taxas de serviços não utilizados, o que por ela não foi comprovado sua utilização, ainda inscrição da usuária no serviço de proteção ao crédito, o que
evidentemente, a colocou em situação vexatória, de mau pagadora perante o mercado, vizinhos e conhecidos, o que permanece até a presente data. Assim
sendo, levando-se em consideração a negativação indevida por parte do requerido, cabe, no caso, indenização por dano moral, que fixo em R$ 7.127,40 (sete
mil, cento e vinte e sete reais e quarenta centavos), correspondente a 30 vezes a cobrança indevida [30 x (237,58)], porquanto a indenização, na ausência de
parâmetros legais, deve ser fixada em patamares moderados, sob pena de enriquecimento sem causa para uma das partes, tratando-se a ré de uma poderosa
instituição bancária.DISPOSITIVO: Diante do exposto, e do que mais dos autos consta, e com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo
parcialmente procedente a pretensão inicial, para, na forma do disposto pelo artigo 19, inciso I, do Código de Processo Civil:(i) DECLARAR inexigível perante a
usuária/demandante quaisquer débitos relativos a conta corrente nº 13.312, agência: 1035, Banco Bradesco, bem como o seu cancelamento, no prazo de 5 dias;
(ii) condenar a requerida a PAGAR à parte autora, a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, R$ 7.127,40 (sete mil, cento e vinte e sete reais e quarenta
centavos), sobre a qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a presente data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;(iii) condenar o
réu a, em 5 dias, adotar providências para EXCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, em virtude do débito discutido
nesta ação.Em caso de descumprimento das obrigações de fazer (itens i e iii acima), incidirá multa diária de R$ 200,00, limitada ao montante de 40 salários-
mínimos, sendo que o que ultrapassar 20 salários-mínimos deverá ser destinado ao FUNCON deste estado.Sem custas ou honorários advocatícios pelas partes
(artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade de justiça à autora em caso de recurso. No caso de recurso deverá ser tomado como base para cálculo do
preparo o montante da condenação, atualizado.Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado esta sentença, e não cumprida voluntariamente a obrigação de
pagar (item ii acima) em até 15 (quinze) dias, será acrescido ao débito multa legal de 10%, em requerendo a parte credora.Funcionará como Mandado de
Intimação/Diligência/Ofício.Brejo/MA, 29 de agosto de 2019.José Pereira Lima FilhoJuiz de Direito, respondendo Resp: 187641
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PROCESSO Nº 0001398-02.2017.8.10.0076 (14002017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: EVERALDO VIEIRA MONTELES
ADVOGADO: JOAO CARLOS ALVES MONETLES ( OAB 3485-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: MURYLLO SÁVIO NUNES DA SILVA ( OAB 13263-MA ) e TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO(Juizado Especial Cível)DATA DA AUDIÊNCIA 22 de agosto de
2019PROCESSO1398-02.2017.8.10.0076 JUIZEDMILSON DA COSTA LIMAREQUERENTEEVERALDO VIEIRA MONTELES, CPF 449.885.083-15, Tel. (98)
984358908PREPOSTO DA REQUERIDA:OBERLANIA SOUSA SILVA, CPF 601.702.083-89ADVOGADO DA REQUERIDA 01:MURYLLO SÁVIO NUNES DA
SILVA, OAB/MA 13.263Aberta a audiência designada e feito o pregão, foi constatada a PRESENÇA da parte autora, acompanhada de seu advogado.
PRESENTE o advogado da requerida e preposta, conforme acima. Proposta a conciliação, restou infrutífera. Em seguida, foi colhido o depoimento pessoal da
parte autora: Agentes da CEMAR compareceram em meu imóvel para realizar uma inspeção, ocasião em que foram recepcionados por minha esposa e
informaram que havia um desvio de energia no medidor. O medidor estava dentro da caixa e lacrado. Não é verdade que tenha procedido a qualquer fraude no
medidor. Recebi notificação para pagamento de uma multa, com o que não concordei e passei o caso diretamente para um advogado. Não paguei fatura vencida
em 25/08/2017 e algum tempo depois houve o corte energético. Em novembro de 2017 fiz a religação por conta própria, sendo que em dezembro do mesmo ano
recebi na fatura uma multa por autoreligação e houve novo corte pela concessionária. Desde então estou sem energia elétrica em casa. Antes do primeiro corte
não havia nenhuma fatura de consumo com débito em aberto. Tive que utilizar energia da casa do meu pai, meu vizinho. O imóvel é exclusivamente residencial.
O valor média das faturas era em torno de R$ 280,00. Tem no imóvel geladeira, ar condicionado e televisão, entre outros eletrodomésticos. Atualmente, há uma
fatura em aberto, referente a dezembro de 2017. Em julho de 2018 foi restabelecido a energia por determinação judicial, mas em fevereiro de 2019, houve novo
corte por inadimplimento da fatura de 2017. Nada mais. Por fim, o MM. Juiz proferiu a SENTENÇA: Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei
9.099/95. Saliento de antemão que a presente lide envolve relação de consumo, por cuidarem as partes, respectivamente, de consumidor(a) e fornecedor(a),
segundo a previsão dos arts. 2º e 3º, ambos da Lei 8.078/90, cabível a inversão do ônus da prova em favor da parte autora consumidora. A concessionária
demandada é revel, pois não juntou procuração, substabelecimento nem carta de preposto. Presume-se verdadeiro o alegado na inicial, que veio instruída com
boletins de ocorrência, notificação da CEMAR, planilha de cálculo de revisão de faturamento, fatura de 03/2017, com vencimento em 25/08/2017, de R$ 333,63,
termo de ocorrência de inspeção e termo de notificação. A conduta da concessionária é grave no caso, pois desde dezembro de 2017 o usuário está sem o
essencial serviço público. Após ordem judicial de julho de 2018, a CEMAR, com o restabelecimento energético, a desprezar a ordem, a CEMAR efetuou novo
corte energético relativo a débito pretérito, de dezembro de 2017. Apesar de devido o valor da fatura referente a dezembro de 2017, porque o usuário reconhece
a autorreligação e também houve consumo energético regular no período, não poderia a concessionária proceder à suspensão energética, quer porque vencido o
débito há mais de ano, quer porque existia uma ordem judicial para o restabelecimento, sendo que o não pagamento da fatura de dezembro de 2017 também
decorreu da suspensão energética que levou o usuário, indevidamente, a fazer autorreligação, é dizer, refere-se ao mesmo fato objeto desta demanda. Assim,
muito embora devida a fatura de dezembro de 2017, não afasta o ilícito praticado pela fornecedora. Enfim, patente é o dano moral do usuário que por mais de
ano está sem o regular fornecimento energético. Assim, independentemente da multa diária devida pela concessionária, devida é a indenização por dano moral,
que na espécie, dado sua dimensão, repercussão na vida do usuário o caráter pedagógico, estabeleço em R$ 13.345,20 (treze mil, trezentos e quarenta e cinco
reais e vinte centavos), equivalentes a 40 vezes o valor indevidamente cobrado de R$ 333,63. DISPOSITIVO: Posto isso, e diante do que mais dos autos consta,
decreto a revelia do réu, confirmo a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, para condenar a CEMAR a
pagar ao demandante R$ 13.345,20, a serem acrescidos de correção monetária desde o ajuizamento desta ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Indevidas custas do processo ou honorários advocatícios em 1º grau. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Transitado em julgado e não
cumprida voluntariamente a obrigação em até 15 dias, incidirá multa legal de 10%. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser consignado, foi encerrado o
presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos. Saem os presentes intimados. Transitado em julgado, arquivem-se
com baixa na distribuição. Eu, _________, Gilmar Silva de Meireles, Técnico Judiciário, matrícula 116889, digitei e subscrevi.ASSINATURA DOS
PRESENTESJUIZ DE DIREITO:REQUERENTE:ADVOGADO DA REQUERENTE: Resp: 187641

Proc. n.º 0800753-70.2019.8.10.0076
Autor(a): Parte em Segredo de Justiça
Ré(u): Parte em Segredo de Justiça
Advogado: Francisco Pestana Gomes de Sousa Júnior OAB/MA 3917

DECISÃO
Vistos.
Trata-se de pedido de medidas protetivas formulado por Parte em Segredo de Justiça, na forma da Lei nº. 11.340/2006, em
virtude de violência doméstica e familiar praticada por Parte em Segredo de Justiça, seu ex-marido.
Narra a vítima, em suma, que conviveu em união estável com o requerido por 6 anos e que desse relacionamento advieram duas
filhas ainda menores. Informa que após passar 3 dias na casa de sua mãe, foi impedida de retornar para a casa onde residia com
o ex-marido, pois ele havia trocado a fechadura.
Certidão de antecedentes criminais, Id. 22123894 - Pág. 6.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público não o fez.
É a síntese do necessário.
Decido.
Consoante à interpretação extraída dos arts. 2º e 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) configura violência doméstica
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico,
no âmbito da unidade doméstica, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a
ofendida.
Nesse desiderato, poderá o Juiz, recebendo a notícia de violência contra a mulher, tomar medidas protetivas de urgência
estabelecidas em seu art. 22, de imediato, independentemente de audiências das partes e de manifestação do Ministério Púbico.
A lei prevê que sua incidência se dá no caso em que a violência for contra mulher e baseada no gênero. É necessário, portanto,
para a configuração da violência doméstica nos termos da Lei Maria da Penha, que o agressor aproveite-se de situação de
vulnerabilidade da vítima em decorrência de sua condição de mulher.
O presente caso não é protegido pela Lei Maria da Penha, não sendo pois o meio adequado à resolução do imbróglio o
requerimento de medidas protetivas de urgência.
Ademais, pelas informações colhidas neste e no processo nº 460-46.2013.8.10.0076, é possível perceber que a casa na qual a
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requerente está sendo impedida de entrar, é de propriedade exclusiva de seu ex-marido, pois adquirida antes do casamento, ainda
na vigência de anterior união estável. Tem sim, a mulher, direito a recolher seus pertences da casa em que residia, mas não direito
à moradia, não havendo que se falar em qualquer tipo de violência de gênero no presente caso, seja psicológica, moral ou
patrimonial.
Além disso, qualquer discussão quanto aos bens, será dirimida em ação própria de divórcio, como já proposta, processo nº
0800824-72.2019.8.10.0076.
Ou seja, aplicar qualquer medida protetiva de urgência no presente caso seria alargar desmensuradamente a incidência da lei para
além de seus escopos, cuja causa presente não possui nenhuma relação com violência por questões de gênero.
Posto isso, nos termos do art. 485, VI do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito pela falta de
interesse/necessidade da ação.
Intimem-se as partes.
Ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Funcionará como Mandado de Intimação/Ofício/Diligência.
Brejo/MA, 28 de agosto de 2019.

José Pereira Lima Filho
Juiz de Direito, respondendo

Buriti

PROCESSO Nº 0000506-22.2019.8.10.0077 (5072019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: VALDINÊS LIMA VIANA
ADVOGADO: IVOZANGELA RODRIGUES FARIA ( OAB 16471A-MA )

REQUERIDO: HUGUES TELECOMUNICAÇÕES LTDA

FINALIDADE:INTIMAR as partes, através de seus respectivos advogados, para tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento
ao ATO ORDINATÓRIO proferido, cujo teor é o seguinte:
(Art. 126 do Código de Normas da CGJMA) De ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca, designo Audiência de Conciliação a
ser realizada em 04/11/2019 às 11h00hrs. Proceda-se com as intimações necessárias. Buriti/MA, 02 de setembro de 2019. Resp:
117093

PROCESSO Nº 0000727-39.2018.8.10.0077 (7282018)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | TERMO CIRCUNSTANCIADO

OFENDIDO: A SOCIEDADE

DENUNCIADO: ISRAEL CRIS DOS SANTOS PINTO
ADVOGADO: IVOZANGELA RODRIGUES FARIA ( OAB 16471A-MA )

FINALIDADE: Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento à DECISÃO proferida às fls. 17, cujo teor é o seguinte:
DECISÃO

Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência instaurado em face de ISRAEL CRIS DOS SANTOS PINTO.Proferida sentença, a
Dra. Ivozangela Rodrigues Faria, OAB/MA 16.471-A, advogada militante nesta comarca, manifestou-se sob o argumento de que o
referido ato jurisdicional foi omissa quanto a condenação do Estado do Maranhão no pagamento de honorários advocatícios, visto
que foi nomeada e atuou como defensora dativa de ISRAEL CRIS DOS SANTOS PINTOConsta nomeação à fl.12.É o relatório.
Decido.Constato que realmente houve omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, razão pela qual o pedido da
requerente é procedente.Ante ao exposto, acolho o pedido de fl. 15 para condenar o Estado do Maranhão ao pagamento de
honorários advocatícios em favor da Dra. Ivozangela Rodrigues Faria OAB/MA nº 16.471-A no montante de R$ 800.00 (oitocentos
reais), nos termos do art. 22 da Lei 8.904/94. Registro que apesar de já existir Defensoria Pública instalada no Estado do
Maranhão, não existe nenhum Defensor Público designado para atuar nesta Comarca. A verba honorária deverá ser paga após o
trânsito em julgado desta sentença. Cumpra-se.Intimem-se. Buriti (MA), 26 de agosto de 2019.José Pereira Lima Filho.Juiz de
Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

VARA UNICA COMARCA DE BURITI
PROCESSO Nº 0001302-47.2018.8.10.0077 (13052018)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | USUCAPIÃO
AUTOR: DOMINGOS DA CONCEIÇÃO e REJANE DA SILVA 
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ADVOGADO: MEUSEANA ALMEIDA DOS REIS ( OAB 6657-MA )
REU: JOSE COSTA DUTRA 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora através de seu advogado Dr. MEUSEANA ALMEIDA DOS REIS ( OAB 6657-MA )
para tomar conhecimento e dar cumprimento a DECISÃO proferida nos autos em epígrafe.
Buriti-MA, 02/09/2019
Tayllo Vieira Monteles
Secretário Judicial
DECISÃO.
Defiro o pedido de gratuidade.Verifico que a petição inicial não preenche requisitos essenciais para que seja possível chegar-se ao
provimento jurisdicional definitivo, na forma determinada pelo art. 246, § 3º, c/c arts. 319, 320 e 321 do NCPC. De fato, quanto à
usucapião de terras particulares, dispõe os arts. 246, §3º c/c art. 259, I, ambos do NCPC: Art. 246, § 3° Na ação de usucapião de
imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio,
caso em que tal citação é dispensada.Art. 259. Serão publicados editais:I - na ação de usucapião de imóvel;.A propósito, veja a
lição da doutrina especializada: "Este art. 942 disciplina os requisitos intrínsecos e extrínsecos da petição inicial da ação de
usucapião. (...) Quanto ao primeiro, a exposição do fundamento do pedido - previsão correlata à exposição da causa petendi
exigida pelo art. 282, III -, trata-se da necessidade de o autor declarar as circunstâncias em que obteve a posse, como o seu
exercício se desenvolveu e por quanto tempo, a natureza jurídica do usucapião verificado e demais detalhes fáticos ou jurídicos
relevantes. No que concerne ao segundo, que é a planta do imóvel, é preciso observar que tal exigência tem a finalidade de
permitir ao juiz a exata caracterização e localização topográfica do imóvel objeto do pedido, porque sobre elas também se
instaurará o contraditório. Além disso, a perfeita descrição do imóvel é necessária para fins de registro. A planta é, portanto,
documento indispensável à propositura da ação (art. 283), merecendo destaque o fato de que deverá ser elaborada por
profissional habilitado segundo técnicas da topografia. Anote-se, ainda, que apesar da omissão do texto sob exame, possui a
qualidade de documento indispensável à propositura da ação a certidão atualizada do registro de imóveis, que permite da mesma
forma a identificação do bem usucapiendo e aponta os seus titulares para fins de citação.(...) Devem ser citados os confinantes,
vale dizer, todos os confrontantes do imóvel usucapiendo, em razão da presunção legal de que tenham interesse de discutir o
pedido por causa da contigüidade. Registre-se que não só os proprietários, mas também os possuidores dos imóveis
confrontantes, devem ser pessoalmente citados (Súmulas 263 e 391 do STF). (MACHADO, Antônio Costa. Código de Processo
Civil Interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 14.ed. Barueri: SP, Manole, 2015. p. 1176-1177). Presente esta
quadra, tenho que é o caso de determinar-se a emenda da petição inicial, na forma adiante indicada, devendo a parte autora
verificar o seguinte: 1.1. Comprovar que o imóvel já se encontra perfeitamente descrito e individualizado, a fim de que, em caso de
futura procedência, seja possível o ingresso do título no registro imobiliário. Sendo assim, a parte autora deverá verificar,
ainda:1.1.1. Se o imóvel está descrito perfeitamente em matrícula ou transcrição anterior; 1.1.2. Caso esteja inserido em área
maior, verificar se o imóvel corresponde a lote perfeitamente descrito em planta de loteamento regularizado; 1.1.3. Caso contrário,
se a parte autora juntou aos autos planta de situação e memorial descritivo do imóvel, elaborados por profissional habilitado, com
devida descrição do imóvel e de sua situação de implantação (indicando medidas perimetrais e de área e distância em relação aos
pontos de intersecção de vias públicas mais próximas aos pontos de amarração), indicação dos titulares do domínio da área
usucapienda e dos imóveis confrontantes e de seus receptivos títulos (conforme as informações prestadas pelo Oficial Registrador
e outras que o técnico apurar) e indicação dos confrontantes de fato; 1.1.4. Somente se a situação não se enquadrar em nenhuma
das hipóteses anteriores, pode ser preciso a realização de perícia. Ressalta-se, contudo, que a perícia demandará maior prazo e
demora na tramitação do feito, além de poder importar, eventualmente, pagamento de despesas e/ou honorários periciais pela
parte autora. A perícia terá por objeto a conferência da localização e das reais medidas perimetrais do imóvel usucapiendo, para
possibilitar a abertura de nova matrícula com maior segurança, assim como a análise dos registros que serão atingidos pela
usucapião e dos títulos dos confrontantes tabulares do imóvel. 1.1.5. Na hipótese de necessidade de perícia, ela poderá ser feita
de forma antecipada, caso não haja informações suficientes para que seja dado início à fase de citações, ou por qualquer outra
necessidade de antecipação a ser constatada nos autos. 1.2-VERIFICAR se está regular a representação processual, juntando-se
procuração(ões) no original e atualizada(s); se pessoa jurídica, clara indicação do representante legal com poderes para outorgar
mandato em seu nome; se inventariante, certidão de objeto e pé de inventário ou arrolamento em andamento e certidão de
inventariança; 1.3-VERIFICAR se está regular o polo ativo da demanda, a depender do estado civil da parte autora (se pessoa
física), sendo preciso: 1.3.1. Juntada de certidão de nascimento e/ou casamento e/ou óbito de eventual cônjuge, sempre
atualizadas, original ou em cópia autenticada. 1.3.2. Tratando-se de parte solteira, juntada, como dito, da certidão de nascimento
atualizada, comprovando, assim, seu estado civil. 1.3.3. Tratando-se de parte casada, é preciso adequação do polo ativo da lide,
com ingresso do cônjuge ou com declaração de sua anuência, já que se cuida de ação real (art. 10 do CPC), bem como cópia de
RG e CPF; 1.3.4. Tratando-se de parte viúva, esclarecimento sobre eventuais direitos dos herdeiros do(a) falecido(a) sobre o
imóvel usucapiendo e, se houver algum direito, o ingresso do Espólio ou Herdeiros no polo ativo, passivo ou juntada de carta de
anuência; 1.4-VERIFICAR se está bem descrito o modo e data de aquisição da posse, informando, inclusive, se existente algum
contrato entabulado, se houve quitação integral etc., inclusive quanto a eventuais antecessores, se pretendido o cômputo do tempo
de posse antecedente; 1.5-VERIFICAR se a petição inicial contém indicação e pedido expresso de qual a espécie de usucapião
pretendida, dentre as legal e constitucionalmente previstas, apontados um a um o preenchimento dos requisitos legais. Se o prazo
da usucapião se iniciou antes do advento do Código Civil atual, verificar a espécie de usucapião com atenção especial ao disposto
pelo art. 2.028 e 2.029 do Código Civil em vigor; 1.6-VERIFICAR, uma vez pretendida usucapião especial, se houve juntada de
declaração de próprio punho e sob as penas da lei dada por cada autor separadamente, informando quanto a ser proprietário de
qualquer outro imóvel, urbano ou rural, quanto à finalidade de utilização do imóvel usucapiendo e quanto a anterior propositura de
ação de usucapião; 1.7-VERIFICAR, uma vez pretendida a usucapião fundada em justo título, se ele foi juntado no original ou em
cópia autenticada; 1.8-VERIFICAR se foi juntada de cópia do recibo de lançamento ou certidão do Município de Buriti (IPTU),
indicando o valor venal atual do imóvel (não havendo lançamento, juntar comprovante de valor de mercado), com correção, se o
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caso, do valor da causa (o valor da causa deve corresponder ao valor venal do imóvel, ou à sua proporção, caso se trata de parte
do bem); 1.9-VERIFICAR se houve recolhimento das custas iniciais, de mandato e de citação, sob pena de indeferimento da inicial,
ressalvada eventual gratuidade; 1.10-VERIFICAR se houve a juntada de certidão vintenária de distribuição em nome de cada
autor, de eventuais antecessores na posse (se pretendida a soma de posse) e de todos os titulares do domínio, que deverá ser
providenciada pela parte, independentemente de gratuidade de justiça deferida (incluindo, quanto a estes, inventários e
arrolamentos), bem como certidão de objeto e pé de eventuais ações possessórias ou correlatas que constarem. Serão
necessárias certidões de objeto e pé somente de inventários/arrolamentos de falecimento de titulares de domínio abertos há, no
máximo, 20 anos, contados da data em que se realizou a pesquisa; 1.11-VERIFICAR se houve requerimento expresso das
citações e cientificações pertinentes, indicando-se de modo completo titulares do domínio, confrontantes tabulares e confrontantes
de fato, observadas as informações prestadas pelo senhor Oficial Registrador, com qualificação completa e precisa indicação de
endereço, incluindo CEP, de modo a possibilitar adequada e eficaz citação; havendo entre os citandos pessoa falecida, deverá vir
aos autos certidão que comprove andamento de inventário ou arrolamento e inventariança; encerrado ou não iniciado o inventário,
necessária indicação, com completa qualificação e endereços, de todos os herdeiros; 2 - Na petição de emenda, a parte autora
deverá indicar, pontualmente, o cumprimento dos itens acima (com indicação das folhas), o que tornará a conferência mais rápida
e, consequentemente, mais célere a tramitação do feito. 3 - Eventual impossibilidade de atendimento de algum dos itens deverá
ser fundamentada e justificada, tudo com a finalidade de emprestar maior celeridade à tramitação dos feitos de usucapião. 4-Será
admitida a prorrogação do prazo em caso de dificuldade devidamente fundamentada e comprovada, como, por exemplo, para
apresentação de certidões de objeto e pé das ações indicadas nas certidões vintenárias. Não haverá prorrogações de prazo
automáticas, sem a devida fundamentação. 5-Para cumprimento do acima determinado, fixo o prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-
se. Buriti, 12 de julho de 2019. José Pereira Lima Filho. Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 1503440

PROCESSO Nº 0000105-23.2019.8.10.0077 (1052019)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

EXEQUENTE: JOSÉ ANTONIO NUNES AGUIAR

EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO: JOSÉ ANTÔNIO NUNES AGUIAR ( OAB 5609-MA )
PROCURADOR(A): MARIA DE FÁTIMA LEONOR CAVALCANTE
FINALIDADE:Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento ao DESPACHO proferido às fls. 22, cujo teor é o seguinte:

DESPACHO

DESPACHO Intime-se a parte exequente pra se manifestar acerca da impugnação, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Buriti(MA), 22
de agosto de 2019. José Pereira Lima Filho Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0000106-08.2019.8.10.0077 (1062019)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

EXEQUENTE: JOSÉ ANTONIO NUNES AGUIAR
ADVOGADO: JOSÉ ANTÔNIO NUNES AGUIAR ( OAB 5609-MA )

EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A): MARIA DE FÁTIMA LEONOR CAVALCANTE
FINALIDADE:Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento ao DESPACHO proferido às fls. 32, cujo teor é o seguinte:

DESPACHO

Intime-se a parte exequente pra se manifestar acerca da impugnação, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Buriti(MA), 22 de agosto
de 2019. José Pereira Lima Filho Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0000107-90.2019.8.10.0077 (1072019)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

EXEQUENTE: JOÃO VICTOR DE DEUS MORENO RODRIGUES CASTELO BRANCO
ADVOGADO: JOÃO VICTOR DE DEUS MORENO RODRIGUES CASTELO BRANCO ( OAB 14242-MA )

EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A): MARIA DE FÁTIMA LEONOR CAVALCANTE
FINALIDADE:Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento ao DESPACHO proferido às fls. 29, cujo teor é o seguinte:

DESPACHO

Intime-se a parte exequente pra se manifestar acerca da impugnação, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Buriti(MA), 22 de agosto
de 2019. José Pereira Lima Filho Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093
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PROCESSO Nº 0000194-46.2019.8.10.0077 (1942019)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO COSTA MOURÃO RODRIGUES
ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO COSTA MOURÃO RODRIGUES ( OAB 10873-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A): MARIA DE FÁTIMA LEONOR CAVALCANTE
FINALIDADE:Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento ao DESPACHO proferido às fls. 22, cujo teor é o seguinte:

DESPACHO

DESPACHO Intime-se a parte exequente pra se manifestar acerca da impugnação, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Buriti(MA), 22
de agosto de 2019. José Pereira Lima Filho Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0000377-17.2019.8.10.0077 (3782019)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

EXEQUENTE: FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JÚNIOR
ADVOGADO: FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA )

EXECUTADO: O ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A): MARIA DE FÁTIMA LEONOR CAVALCANTE
FINALIDADE:Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento ao DESPACHO proferido às fls. 71, cujo teor é o seguinte:

DESPACHO

Intime-se a parte exequente pra se manifestar acerca da impugnação, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Buriti(MA), 22 de agosto
de 2019. José Pereira Lima Filho Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0000378-02.2019.8.10.0077 (3792019)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

EXEQUENTE: FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JÚNIOR
ADVOGADO: FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA )

EXECUTADO: O ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A): MARIA DE FÁTIMA LEONOR CAVALCANTE
FINALIDADE:Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento ao DESPACHO proferido às fls. 34, cujo teor é o seguinte:

DESPACHO

Intime-se a parte exequente pra se manifestar acerca da impugnação, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Buriti(MA), 22 de agosto
de 2019. José Pereira Lima Filho Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0000527-66.2017.8.10.0077 (5272017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCO JOELSON VASCONCELOS DA SILVA
ADVOGADO: DR RAIMUNDO ÉLCIO AGUIAR SOUSA ( OAB 6162-MA )

REQUERIDO: MARINALVA ALVES PEREIRA
ADVOGADO: RENAN BRAVO MEDEIROS ( OAB 197693-RJ )

FINALIDADE:Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento ao DESPACHO proferido às fls. 158, cujo teor é o seguinte:
DESPACHO

De acordo com o inciso IV do art. 52 da lei 9099/95 "Não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo
havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova
citação".Destarte, nos termos do art. 523 do CPC, intime-se a parte requerida para no prazo de 15 dias cumprir com a sentença, ou
acostar aos autos prova do seu adimplemento, sob pena de multa de 10%.Determino a alteração da classe processual para
"Cumprimento de sentença"Cumpra-se.Buriti (MA), 22 de agosto de 2019.José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito Titular da
Comarca de Buriti. Resp: 117093
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VARA UNICA COMARCA DE BURITI
PROCESSO Nº 0000571-56.2015.8.10.0077 (5742015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: RAIMUNDO NONATO ALVES CARDOSO 
ADVOGADO: JOAO JOSE CUNHA PESSOA ( OAB 14237-MA )
REU: FRANCISCO SERGINO e GONÇALVES 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora através de seu advogado Dr. JOAO JOSE CUNHA PESSOA ( OAB 14237-MA ), para
no prazo de 15 (quinze) dias apresentar calculo atualizado, quanto à execução da multa.
Buriti/MA, 02/09/2019
Tayllo Vieira Monteles
Secretário Judicial
Mat. 174029

PROCESSO Nº 0000573-89.2016.8.10.0077 (5762016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA EUGÊNIA VAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA ( OAB 8646-PI )

REQUERIDO: GILSON GARRETO DE MOURA
FINALIDADE:Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento ao DESPACHO proferido às fls. 37, cujo teor é o seguinte:

DESPACHO
Intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.Cumpra-
se.Buriti (MA), 22 de agosto de 2019.José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0001072-39.2017.8.10.0077 (10752017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: BARBARA FERREIRA ALVES
ADVOGADO: YUSIFF VIANA DA MOTA ( OAB 17150-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

FINALIDADE:Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento ao DESPACHO proferido às fls. 33, cujo teor é o seguinte:
DESPACHO

De acordo com o inciso IV do art. 52 da lei 9099/95 "Não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo
havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova
citação".Destarte, nos termos do art. 523 do CPC, intime-se a parte requerida para no prazo de 15 dias cumprir com a sentença, ou
acostar aos autos prova do seu adimplemento, sob pena de multa de 10%.Determino a alteração da classe processual para
"Cumprimento de sentença"Cumpra-se.Buriti (MA), 22 de agosto de 2019.José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito Titular da
Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0001170-87.2018.8.10.0077 (11732018)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

EXEQUENTE: YUSIFF VIANA DA MOTA
ADVOGADO: YUSIFF VIANA DA MOTA ( OAB 17150-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A): MARIA DE FÁTIMA LEONOR CAVALCANTE
FINALIDADE:Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento ao DESPACHO proferido às fls. 18, cujo teor é o seguinte:

DESPACHO

DESPACHO Intime-se a parte exequente pra se manifestar acerca da impugnação, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Buriti(MA), 22
de agosto de 2019. José Pereira Lima Filho Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0001172-28.2016.8.10.0077 (11762016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA
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ADVOGADO: JOÃO VICTOR DE DEUS MORENO RODRIGUES CASTELO BRANCO ( OAB 14242-MA )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )
FINALIDADE:Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento ao DESPACHO proferido às fls. 143, cujo teor é o seguinte:

DESPACHO
AUTORIZO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL em nome do(a) autor(a), para levantamento do valor total depositado em conta
judicial no Banco do Brasil à disposição deste juízo, consoante documento de fl. 129. Após, arquive-se.Cumpra-se.Buriti (MA), 30
de julho de 2019.José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0001235-82.2018.8.10.0077 (12382018)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

EXEQUENTE: LUIZ VIANA DA FONSECA FILHO
ADVOGADO: LUIZ VIANA DA FONSECA FILHO ( OAB 7227-MA )

EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A): MARIA DE FÁTIMA LEONOR CAVALCANTE
FINALIDADE:Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento ao DESPACHO proferido às fls. 34, cujo teor é o seguinte:

DESPACHO

DESPACHO Intime-se a parte exequente pra se manifestar acerca da impugnação, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Buriti(MA), 22
de agosto de 2019. José Pereira Lima Filho Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 9000343-93.2013.8.10.0077 (901582013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JULIANO CÁSSIO DA SILVA ALENCAR
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 15895-PI )

REQUERIDO: MOTA PROMOÇÕES E EVENTOS
ADVOGADO: HILTON ULISSES FIALHO ROCHA JÚNIOR ( OAB 5967-PI )

FINALIDADE:Tomar(em) conhecimento e dar(em) cumprimento ao DESPACHO proferido às fls. 193, cujo teor é o seguinte:
DESPACHO

Feito ultimado.Arquive-se.Cumpra-se.Buriti (MA), 22 de agosto de 2019.José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito Titular da Comarca
de Buriti. Resp: 117093

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 1205-81.2017.8.10.0077 (12082017)
AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL
REQUERENTE: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA
ADVOGADA: DRA. IVOZANGELA RODRIGUES FARIA OAB/MA 16.471-A E DR. MARIA DO SOCORRO COSTA MOURÃO
RODRIGUES OAB/MA 10.873
FINALIDADE: INTIMAÇÃO das advogadas, DRA. IVOZANGELA RODRIGUES FARIA OAB/MA 16.471-A E DR. MARIA DO
SOCORRO COSTA MOURÃO RODRIGUES OAB/MA 10.873 para tomarem conhecimento do inteiro teor da Sentença, bem
como,PUBLICAR a Sentença referente aos autos citados.
Buriti-MA, 02 de setembro de 2019.
Tayllo Vieira Monteles
Secretário Judicial
Matric. 174029
SENTENÇA
…………É o relatório.
Fundamento e decido.
Do julgamento antecipado.
A causa está madura para julgamento, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, porquanto a questão de mérito versada nos autos é de fato e de direito, todavia não há necessidade da produção
de outras provas. Anoto, ainda, que o feito é de jurisdição voluntária, razão pela qual conheço diretamente do pedido e profiro
sentença.
Trata-se de ação que busca autorização judicial para a aquisição de fosfoetanolamina.
Sabidamente, a questão foi regulamentada pelo Poder Legislativo por meio da Lei nº 13.269/16. Este diploma legal autorizava o
uso da fosfoetanolamina sintética, por livre
escolha do paciente, bastando, para tanto, a comprovação do diagnóstico e a assinatura de termo de consentimento e
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responsabilidade.
Esta lei, no entanto, foi objeto da ADI 5501,na qual o Supremo Tribunal Federal, sob
o argumento de inexistirem estudos conclusivos sobre os efeitos colaterais da substância em seres humanos, determinou
cautelarmente a suspensão da sua eficácia. A decisão guarda a seguinte ementa:
SAÚDE – MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO. Surge relevante pedido no sentido de suspender a eficácia de lei que
autoriza o fornecimento de certa substância sem o registro no órgão competente, correndo o risco, ante a preservação da saúde,
os cidadãos em geral. (ADI 5501 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/05/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017).
Esta decisão, importante registrar, não vedou o uso da substância. O que fez foi, para resguardar a saúde pública, impedir a
imediata eficácia da regulamentação geral da produção e uso. Destarte, casos específicos e singularizados podem ser analisados
pelo Poder Judiciário.
Pois bem.
É verdade que ainda não existem estudos científicos que demonstrem a eficácia da fosfoetanolamina, nem tampouco há
conclusões seguras sobre os efeitos colaterais do uso desta substância. No entanto, esgotados os tratamentos convencionais
existentes, o uso da substância se tornou o último recurso disponível para a recuperação da saúde do autor.
Diante deste cenário fático, não parece razoável, muito menos justo, retirar dele a única oportunidade que possui de tentar se curar
ou, pelo menos, amenizar o sofrimento decorrente da doença. Frise-se que por estar acometido de doença gravíssima, não pode o
autor aguardar a conclusão dos referidos estudos médicos.
Destaque-se, por fim, que não se trata de ação mandamental que busca compelir o Estado a fornecer a substância. Estamos
diante de uma relação entre particulares. A fosfoetanolamina é licitamente produzida por laboratório particular e o autor deseja
apenas autorização para adquirir a substância.
Sendo o requerente maior e capaz, com plena consciência de que se cuida de tratamento experimental, e tendo ele assumido
todos os riscos pelo uso da substância, não há razão para indeferir o alvará pleiteado.
Isto posto, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado e
autorizo ********** a adquirir a substância fosfoetanolamina sintética junto ao laboratório PDT Pharma Indústria e Comércio de
Produtos Farmecêuticos, na quantidade e pelo tempo que se fizerem necessários.
Anoto que, conforme requerido, o autor será representado por ********** e/ou ***********, as quais poderão receber a substância
junto ao citado laboratório.
Defiro o pedido de gratuidade judiciária e de segredo de justiça.
Servirá a presente decisão como alvará judicial.
Dê-se ciência ao MP.
P.R.I.
Após, arquive-se.
Cumpra-se com URGÊNCIA.
Buriti (MA), 29 de dezembro de 2017 (11hs30min).
José Pereira Lima Filho.
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº:1248-81.2018.8.10.0077 Nº Antigo: 1251/2018
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ADVOGADOS(AS): JARDEL SELES DE SOUZA, OAB/MA 15.850 e DAYANA SELES DE SOUZA, OAB/PI Nº 13.989.
ACUSADO: JOSEILDO GONÇALVES PEREIRA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados JARDEL SELES DE SOUZA, OAB/MA 15.850 e DAYANA SELES DE SOUZA, OAB/PI
Nº 13.989, para tomarem ciência de que na data de 27 de agosto de 2019 foi expedida carta precatória para a Comarca de Coelho
Neto com a finalidade de proceder à oitiva das testemunhas José Carlos Calado e Edilson Cardoso da Conceição, arroladas
pelo Ministério Público, referente aos autos em epígrafe.
Buriti/MA, 02 de setembro de 2019.
Tayllo Vieira Monteles
Secretário Judicial
Mat. 174029

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 163-26.2019.8.10.0077 (1632019)
AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA
REQUERIDO: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA
ADVOGADO: DRA. KAROLYNE DINIZ OAB/MA 13.234
FINALIDADE: INTIMAÇÃO daadvogada, DRA. KAROLYNE DINIZ OAB/MA 13.234,para comparecer a sala de audiência deste
juízo no dia 01/10/19 às 10:30hspara audiência de conciliação, instrução e julgamento.
Buriti/MA, 02 de setembro de 2019.
Tayllo Vieira Monteles
Secretário Judicial
Matric. 174029
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VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 304-84.2015.8.10.0077 (3052015)
AÇÃO: INTERDITO PROIBITÓRIO
AUTOR: MARIA DA PAZ OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: DR. GUILHERME AUGUSTO SILVA OAB/MA 9150
RÉUS: ANTONIO MUNDICO E MARIA DO AMPARO
ADVOGADA: DRA. FRANCIVANIA SILVA SOUSA DOS ANJOS OAB/MA 13667.
FINALIDADE:INTIMAÇÃO dos advogados DR. GUILHERME AUGUSTO SILVA OAB/MA 9150 E DRA. FRANCIVANIA SILVA
SOUSA DOS ANJOS OAB/MA 13667, para comparecerem a sala de audiência no dia 01/10/2019 às 11:30hspara audiência de
justificação.
Buriti/MA, 02 de setembro de 2019.
Tayllo Vieira Monteles
Secretário Judicial

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 36-25.2018.8.10.0077 (362018)
AÇÃO: MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DR. DJALMA MOURA PASSOS OAB/MA Nº4.920.
RÉU: ANTONIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADOS: DR. VIRGILIO BACELAR DE CARVALHO OAB/PI Nº2040 E DR. AGENOR NUNES DA SILVA NETO OAB/RO
Nº5512
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados, DR. DJALMA MOURA PASSOS OAB/MA Nº 4.920, DR. VIRGILIO BACELAR DE
CARVALHO OAB/PI Nº2040 E DR. AGENOR NUNES DA SILVA NETO OAB/RO Nº5512, para comparecerem a sala de audiência
deste juízo no dia 02/10/2019 às 08:30hs, para audiência de instrução, os quais deverão trazer suas testemunhas.
Buriti/MA, 02de setembrode 2019.
Tayllo Vieira Monteles
Secretário Judicial
Matric. 174029

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 639-98.2018.8.10.0077 (6402018)
AÇÃO: GUARDA JUDICIAL
REQUERENTE: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA
REQUERIDO: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA
ADVOGADO: DR. DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES OAB/PI Nº 11.493, OAB/MA Nº13.570-A E DR. FELIPE
COUTINHO SOUSA OAB/PI 16.043.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado DR. DANYLO ANTÔNIO ALBUQUERQUE NUNES OAB/PI Nº 11.493, OAB/MA Nº
13.570-A E DR. FELIPE COUTINHO SOUSA OAB/PI 16.043, para comparecerema sala de audiência da Comarca de Buriti/MA, no
dia 01/10/2019 às 10:00hs, para audiência de instrução, devendo as partes comparecerem com suas testemunhas.
Buriti/MA, 02 de setembro de 2019.
Tayllo Vieira Monteles
Secretário Judicial
Matric.174029

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 966-77.2017.8.10.0077 (9692017)
AÇÃO: ORDINÁRIA DE COBRANÇA
AUTOR: EMPRESA CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA - EIRELI
ADVOGADO: DR. HYLDEMBURGUE CHARLES COSTA OAB/MA 5752.
RÉU: MUNICIPIO DE BURITI-MA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, DR. HYLDEMBURGUE CHARLES COSTA CAVALCANTE OAB/MA 5752, para
manifestar-se acercada contestação, no prazo de 15 dias, conforme ato ordinatório transcrito abaixo.
Buriti/MA, 02 de setembro de 2019.
Tayllo Vieira Monteles
Secretário Judicial
Matric. 174029
Proc. nº 966-77.2017.8.10.0077 (9692017)
ATO ORDINATÓRIO
(Provimento 222018 CGJ)
Dispõe sobre os atos ordinatórios a serem realizados pelas Secretarias das Unidades Jurisdicionais em todo o Estado do
Maranhão, que utilizam as disposições contidas no novo Código de Processo Civil ( Lei nº13.105/2015)
Art. XIII – Intimação da parte contrária para se manifestar, no prazo e nas hipóteses previstas em lei, acerca da contestação, no
prazo de 15 dias.
Buriti/MA, 26 de agosto de 2019.
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Tayllo Vieira Monteles
Secretário Judicial
Matric.174029

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 972-84.2017.8.10.0077 (9752017)
AÇÃO: CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES CARDOSO E RAIMUNDO NONATO MENDES CARDOSO.
ADVOGADOS: DR. FELIPE COUTINHO SOUSA OAB/PI Nº 16.043 E DR. JOSÉ DO EGITO BARBOSA OAB/PI Nº1150-80
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados, DR. FELIPE COUTINHO SOUSA OAB/PI Nº 16.043 e DR. JOSÉ DO EGITO
BARBOSA OAB/PI Nº1150-80, para apresentarem alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias.
Buriti-MA, 02 de setembro de 2019.
Tayllo Vieira Monteles
Secretário Judicial
Matric. 174029

VARA UNICA COMARCA DE BURITI
PROCESSO Nº 0000111-21.2005.8.10.0077 (1112005)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ADRELINA PEREIRA DAS CHAGAS e FRANCISCO PEREIRA MOURÃO e MARIA DO SOCORRO COSTA MOURAO 
ADVOGADO: FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA ) e FRANCISCO PESTANA GOMES DE
SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA ) e FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA )
REU: SLC INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 
ADVOGADO: ROBERTO ACAUAN DE ARAÚJO JUNIOR ( OAB 61022-RS )
FINALIDADE: PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO do advogado Dr. FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB
3917-MA ) e ROBERTO ACAUAN DE ARAÚJO JUNIOR ( OAB 61022-RS ) para tomar conhecimento do inteiro teor da
SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe, a qual segue transcrita abaixo:
Buriti/MA, 02 de setembro de 2019.
Tayllo Vieira Monteles
Secretário Judicial
Mat. 174029
SENTENÇA
RELATÓRIO.Adoto como primeira parte do relatório desta sentença o consignado na decisão saneadora de fls.
359/361:"SEGISMUNDO PEREIRA DAS CHAGAS e seu cônjuge ADRELINA PEREIRA DAS CHAGAS ajuizaram AÇÃO
REIVINDICATÓRIA contra AGROPECUÁRIA SCHNEIDER LOGERMANN. Alegaram, em síntese, serem proprietários de uma
gleba de terra localizada n "Povoado Capão", sendo a área de 114.07.00 (cento e quatorze hectares e sete ares), devidamente
inscrita no Registro Geral de Imóveis da Comarca de Buriti, sob o nº. 2847, no Livro 3-G, oriunda de Escritura Pública de Doação.
Entretanto, "sem qualquer ação demarcatória ou divisória, a reivindicada apossou-se injustamente da referida área de terra
pertencente aos reivindicantes, apesar das constantes tentativas amigáveis de solução aquela jamais se sensibilizou em entregá-
la". Documentos acostados juntos à petição inicial (fls. 09/19).Determinada a citação da ré (fl. 20), foi apresentada contestação às
fls. 22/43.Em resumo, alegou: a) inexistência da petição inicial (por ausência de poderes outorgados ao advogado subscritor); b)
inépcia da inicial (ausência de comprovação do domínio, já que juntada apenas escritura de doação); c) ausência de propriedade
dos autores (que, inclusive, alienaram a propriedade do bem à requerida); d) litigância de má-fé; e) usucapião, tendo em vista que
possui justo título (escritura de compra e venda devidamente transcrita), sendo a posse mansa e pacífica, contínua, desde 10 de
junho de 1989 (data em que os anteriores ocupantes do imóvel passaram a explorá-lo); f) indenização de benfeitorias avaliadas em
R$ 185.500,00. Juntou documentos às fls. 44/77.SLC EMPREENDIMENTOS E AGRICULTURA LTDA apresentou
DENUNCIAÇÃO DA LIDE à PLÍNIO KERBER e sua esposa HÁLIA MAGGIONE KERBER. Argumentou, em resumo que adquiriu o
imóvel objeto da ação reivindicatória dos denunciados, sendo o caso clássico de o alienante responder pela evicção, nos termos
da lei (fls. 65/69). Apresentou documentação comprobatória do alegado (fls. 70/77).Juntada de procuração pela parte autora (fls.
79/81).Determinada a citação dos denunciados (fl. 82).Os denunciados aceitaram a denunciação da lide e contestaram os pedidos
dos autores, com a mesma argumentação do denunciante (fls. 88/105).Determinada intimação da parte autora para réplica (fls.
98).Os autores rebateram os argumentos do réu. Sustentaram que o imóvel reivindicado não se trata do imóvel cuja alienação teria
sido procedida pelos denunciados (fls. 100/105). Apresentaram uma certidão (fls. 106/107).Determinada a intimação do requerido
para se manifestar sobre a contestação apresentada na denunciação da lide (fl. 108).O réu (litisdenunciante) não se manifestou (fl.
111).Designada audiência preliminar (fl. 113), foi redesignada para outra data (fl. 122).Frustrada a possibilidade de acordo em
audiência (fl. 123). Foi noticiado o falecimento dos autores pelo seu representante. Determinada a suspensão do feito por dois
meses, tendo em vista a morte dos requerentes, sendo o advogado intimado para regularizar a representação processual em dez
dias (fl. 132).Petição apresentada pelo Sr. FRANCISCO PEREIRA MOURÃO, apresentando-se como litisconsorte ativo no pleito
(fls. 134/135).Apresentada certidão de óbito do autor da ação, Sr. SIGISMUNDO PEREIRA DAS CHAGAS (fl. 141). Constatada a
outorga de mandato com a cláusula "em causa própria" (em beneficio do Sr. FRANCISCO PEREIRA MOURÃO), foi revogada a
suspensão do processo e designada audiência preliminar (fl. 145). Realizada audiência, não houve composição, tendo sido
designada prova pericial especialmente para informar a delimitação da área objeto da inicial e sua coincidência com a área
indicada às fls. 54/62. Ausente manifestação do perito, a parte autora foi intimada para indicar outro (fl. 160), tendo apresentado
novo expert a fls. 161. Manifestação do perito sobre honorários (fls. 164/166). Intimada a parte autora para depositar os honorários
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periciais (fls. 168/170).Perito não localizado para intimação (fl. 175). Perito indicou seu atual endereço (fl. 178). Designada perícia
para 30/09/2015 (fl. 187). Laudo pericial acostado às fls. 192/206. Restou consignado que a área periciada (objeto da inicial) é
distinta da área citada às fls. 54/62. Intimadas as partes para alegações finais (fl. 208) e manifestação sobre o laudo (fl. 209).
Pedido de habilitação de SLC INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, sucessora da ré SLC EMPREENDIMENTOS E
AGRICULTURA LTDA, após cisão total, consoante documentação apresentada (fls. 212/305).Certidão atesta ausência de
manifestação das partes sobre o laudo e apresentação de alegações finais (fl. 306).Em que pese a ausência de alegações finais
das partes, a autora foi intimada a se manifestar sobre o pedido de substituição processual (fl. 309). Manifestação da parte autora
quanto ao pedido de substituição processual, pelo indeferimento, "(...) por não se encontrar clara suficientemente a
responsabilidade do sucessor ao sucedido, muito menos se poder avaliar, a priori, a extensão de possíveis futuros danos aos
autores em caso de sucesso na presente ação" - fls. 311/312. Manifestação de SLC INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA,
apresentada mais de sete meses após sua intimação para alegações finais. Foram ratificadas as preliminares e apresentados
pedidos com vários argumentos (extinção do feito, defeitos na representação processual, nulidade da perícia, ausência de certidão
do imóvel periciado) - fls. 317/334.Manifestação da parte autora sobre a petição citada no último parágrafo, pugnando, em suma,
pela procedência do pedido (fls. 343/351). Quanto às preliminares, sustentou haver preclusão; da mesma forma, quanto ao laudo,
sustentou que foi intimada para se manifestar e nada alegou, além de condenação por litigância de má-fé". Decisão saneadora às
fls. 359/361, na qual resolvida duas questões processuais: a) indeferimento do pedido extinção do feito por ilegitimidade ativa, além
de determinação de inclusão do cônjuge no polo ativo; b) substituição processual da SLC INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
como requerida. Petição aforada pela SLC INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS, na qual, em resumo, pugnou pelo seguinte: a)
nulidade da perícia; b) impedimento do perito; c) desconsideração do laudo pericial produzido, em razão de suas impropriedades
(fls. 370/377). Substabelecimento juntado pela ré (fl. 382). Habilitação da esposa do autor, MARIA DO SOCORRO COSTA
MOURÃO (fls. 385/386).Comunicação de interposição de agravo de instrumento pela requerida em face da decisão saneadora,
inconformada com a alteração do polo ativo da demanda (fls. 390/400).Decisão do TJMA pelo não conhecimento do agravo de
instrumento (fls. 405/407).Despacho exarado para receber a alteração no polo ativo e designar audiência de conciliação (fl. 408).
Designada audiência para 15 de outubro de 2018 (fl. 409). A parte autora, apesar de intimada, não compareceu ou justificou sua
ausência. A requerida compareceu e ratificou suas manifestações anteriores. Alegações finais apresentadas pelo denunciado. Em
resumo, pugnou pela nulidade dos atos processuais, especialmente em razão da inclusão do Sr. FRANCISCO PEREIRA
MOURÃO no polo ativo; nulidade de perícia; cerceamento de defesa. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda (fls.
423/445). Determinada intimação da parte autora para se manifestar sobre as preliminares levantadas pelo denunciado (fl. 449).
Manifestação da parte autora (fls. 462/4590.É o relatório. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO.Relativamente às preliminares de
"nulidade do feito" e "cerceamento de defesa", apontadas pela defesa da requerida e do litisdenunciado, reiteradamente, observo
que a primeira foi implicitamente rejeitada por este juízo, consoante decisão saneadora acostada aos autos (fls. 359/361). Em
relação ao "cerceamento de defesa", fundamentado, principalmente, em pretensa ausência de intimação e discordância da
conclusão da perícia, verifico, de plano, ser o caso de imediata rejeição. De fato, a morte dos autores ensejou percalço processual
que, em tese, gerou ilusória complexidade para esta lide, cuja simplicidade é manifesta: trata-se ação reivindicatória, é dizer, tutela
específica do direito de propriedade, da qual dispõe o proprietário com o objetivo de retomar a coisa de terceiro que injustamente a
tenha. Ora, o que se busca com a ação reivindicatória não é mera declaração de domínio, mas a restituição da coisa. Portanto, o
reconhecimento do domínio do autor é imprescindível para procedência do pedido, mas não é a finalidade da ação. Presente esta
quadra, resta evidenciado a necessidade de exame do mérito do pedido, formulado nos idos de 2005, sendo a primazia do
julgamento do mérito decorrência do atual sistema legislativo, razão pela qual, em suma, rejeito os óbices processuais levantados
pela defesa.Relativamente ao mérito, é imperativo declarar-se a improcedência do pedido. A razão é singela e possui relação com
a natureza jurídica deste instrumento processual: a prova da propriedade, imprescindível para admissibilidade da ação, não existe
nos autos; em verdade, caso tivesse sido trazida pelo autor aos autos, poderia, ou não, ensejar a procedência do pedido,
dependendo das alegações das provas apresentadas pelo réu. Em tese seria o caso, inclusive, de indeferimento da petição inicial,
ausente prova da titularidade do domínio, sendo o caso de inadmissão da ação e não de sua improcedência. A dinâmica do feito,
entretanto, superou referido óbice processual, com consequente incursão no mérito, especialmente porque a propriedade foi
realmente alienada ao litisdenunciado, que posteriormente a vendeu à requerida.Com relação à prova do domínio, observo que o
imóvel registrado sob o número 2847 foi realmente vendido pelos autores FRANCISCO PEREIRA MOURÃO e MARIA DO
SOCORRO COSTA MOURÃO para o litisdenunciado PLINIO KERBER E SUA ESPOSA, consoante escritura pública (fls. 57/58).
Posteriormente, foi alienado por estes para a requerida SLC INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, conforme fls. 60/62 e 63/64.
Neste ponto, cumpre consignar que o laudo acostado ao feito revela-se imprestável, especialmente por sua precariedade (fls.
192/206). O desprezo da prova técnica não é novidade na jurisprudência nacional, não estando o julgador vinculado a suas
conclusões. A área objeto da petição inicial é a mesma que foi adquirida pela requerida, consoante prova documental indicada nos
autos, não havendo sequer necessidade de perícia para delimitar este aspecto. Observa-se que a individualização precisa da coisa
cuja propriedade é reivindicada revela-se um dos requisitos da petição inicial, cuja inobservância gera a improcedência da
demanda, em que pese, tecnicamente, devesse ensejar o indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito. A requerida
apresentou, desde o início, objeção à propriedade pretendida pelos autores originários. Sustentou, em suma, ser dela a
propriedade, após ter indicado os obstáculos processuais ao conhecimento da ação. É o que PONTES DE MIRANDA chamava de
"objeção radical". Essa defesa, segundo a doutrina, envolve exame da relação jurídica de propriedade e implica dizer que o autor
não tem legitimidade para propor a ação reivindicatória. A consequência jurídica do acolhimento dessa objeção seria, segundo a
literalidade da legislação, a extinção do processo sem julgamento de mérito. Entretanto, consoante explanado no exame das
preliminares, trata-se na verdade de julgamento de mérito, pois a sentença que decide a respeito da existência ou inexistência da
relação jurídica dominial, está decidindo acerca da existência ou inexistência do direito pleiteado. Por essa razão, dizer que ao
julgar o autor parte ilegítima por não ser ele o proprietário da coisa reivindicada, mas sim o réu, está o Judiciário decidindo que o
autor não tem direito de rever a coisa que está em poder do réu, exatamente porque ele não é proprietário, mas o réu o é.
Destarte, a decisão a ser estampada neste feito é de mérito e será acobertada pela coisa julgada de modo que o autor não poderá
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propor a ação novamente. A coisa julgada, como se sabe, abrange somente as partes, o que não impede terceiro de opor nova
demanda reivindicatória contra o réu, alegando ser ele o proprietário da coisa. A prova documental apresentada pela requerida,
portanto, revela a improcedência do pedido autoral.Repise-se: a parte autora não apresentou prova documental incontroversa do
domínio atual da coisa, imprescindível para a procedência do pedido. Por esta singela razão, o pedido deve ser rejeitado, ausente
prova constitutiva do direito do autor. Sendo este o contexto, resta prejudicado o exame da denunciação da lide (art. 129 do CPC).
3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo REJEITO o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao
pagamento de custas e honorários sucumbenciais (dez por cento sobre o valor da causa). Prejudicado o exame da denunciação da
lide, com condenação da litisdenunciante ao pagamento de honorários sucumbenciais (dez por cento sobre o valor da causa).
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Buriti, 08 de agosto de 2019. José Pereira Lima Filho. Juiz de Direito. Resp: 174029

PROCESSO Nº 0000319-48.2018.8.10.0077 (3192018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO TEIVE DE ARAÚJO ( OAB 13303A-MA ) e LUCAS DE ALENCAR MOUSINHO ( OAB 5838-
PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A
ADVOGADO: ENY BITTENCOURT ( OAB 29442-BA )

FINALIDADE:INTIMAÇÃOdas partes, através de seus respectivos advogados, para tomarem conhecimento e dar cumprimento ao
inteiro teor da sentença proferida nos autos acima citado, cujo teor é o seguinte:

SENTENÇA
RELATÓRIO.Trata-se de ação de repetição de indébito que tramita pelo rito dos juizados especiais.A parte autora desistiu do
feito.Instada a se manifestar, a parte ré não se opôs ao pedido.Era em síntese o que havia para relatar. Passo a
decidir.FUNDAMENTAÇÃO. Pode a parte autora, livremente, desistir do feito (art. 485, VIII, CPC).Ante ao pedido de desistência
com a concordância da parte requerida, ao magistrado somente cabe extinguir o feito sem examinar o meritum
causae.DISPOSITIVO.Ante ao exposto, com arrimo no 485, VIII, do NCPC, homologo o pedido de desistência e,
consequentemente, julgo extinto o feito. Sem custas ou honorários.Depois de passado o prazo recursal, arquivem-se os autos,
dando-se a devida baixa na distribuição. Defiro o pedido de desentranhamento de documentos.P. R. I. Buriti (MA), 28 de agosto de
2019.José Pereira Lima FilhoJuiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0000355-90.2018.8.10.0077 (3552018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO TEIVE DE ARAÚJO ( OAB 13303A-MA ) e LUCAS DE ALENCAR MOUSINHO ( OAB 5838-
PI )

REQUERIDO: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: GILVAN MELO SOUSA ( OAB 16383-CE )

FINALIDADE:INTIMAÇÃOdas partes, através de seus respectivos advogados, para tomarem conhecimento e dar cumprimento ao
inteiro teor da sentença proferida nos autos acima citado, cujo teor é o seguinte:

SENTENÇA
RELATÓRIO.Trata-se de ação de repetição de indébito que tramita pelo rito dos juizados especiais.A parte autora desistiu do
feito.Instada a se manifestar, a parte ré não se opôs ao pedido.Era em síntese o que havia para relatar. Passo a
decidir.FUNDAMENTAÇÃO. Pode a parte autora, livremente, desistir do feito (art. 485, VIII, CPC).Ante ao pedido de desistência
com a concordância da parte requerida, ao magistrado somente cabe extinguir o feito sem examinar o meritum
causae.DISPOSITIVO.Ante ao exposto, com arrimo no 485, VIII, do NCPC, homologo o pedido de desistência e,
consequentemente, julgo extinto o feito. Sem custas ou honorários.Depois de passado o prazo recursal, arquivem-se os autos,
dando-se a devida baixa na distribuição. Defiro o pedido de desentranhamento de documentos.P. R. I. Buriti (MA), 28 de agosto de
2019.José Pereira Lima FilhoJuiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0000376-66.2018.8.10.0077 (3762018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO TEIVE DE ARAÚJO ( OAB 13303A-MA ) e LUCAS DE ALENCAR MOUSINHO ( OAB 5838-
PI )

REQUERIDO: BANCO CIFRA S/A
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ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

FINALIDADE:INTIMAÇÃOdas partes, através de seus respectivos advogados, para tomarem conhecimento e dar cumprimento ao
inteiro teor da sentença proferida nos autos acima citado, cujo teor é o seguinte:

SENTENÇA
RELATÓRIORelatório dispensado (Lei 9.099/95).FUNDAMENTAÇÃOCumpre esclarecer que a relação jurídica em questão insere-
se na seara consumerista, estando sob a égide das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão,
por tratar-se de relação de consumo, é aplicável o art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova, motivada pela
hipossuficiência da parte autora, materializada na fragilidade desta diante da parte reclamada, que detém poderio técnico-
financeiro, sendo nítida, pois, a posição de desigualdade em que se encontra o consumidor.2.1 Do julgamento antecipado da lide.A
causa está madura para julgamento, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito
versada nos autos é de fato e de direito, todavia não há necessidade da produção de outras provas, razão pela qual conheço
diretamente do pedido e profiro sentença. 2.2. Do méritoA controvérsia deriva da circunstância que a autora alega não ter realizado
a contratação de empréstimo consignado com o demandado.A parte autora alegou, inicialmente. que não celebrou nenhum
contrato de empréstimo consignado em seu benefício de aposentadoria.O banco sustentou a existência, validade e eficiência do
contrato e, por conseguinte, a legalidade da cobrança, e apresentou cópia do contrato firmado pela parte autora (fls. 58/59), bem
como comprovante de crédito na conta da requerente. Vale frisar que não há registro de qualquer devolução desses valores ao
banco réu.Assim, do conjunto probatório emerge a conclusão de que, ao contrário do que fora sustentado na inicial, a parte autora
celebrou o contrato e recebeu o valor correspondente. Face à documentação apresentada na contestação, em sede de audiência
de conciliação a parte autora afirmou que realmente realização o empréstimo, razão pela qual pugnou pela desistência, contudo é
caso de julgamento de mérito.Consoante redação do art. 104 do Código Civil, os requisitos necessários à validação do negócio
jurídico são agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.No caso em
questão, o negócio atende perfeitamente os requisitos atinentes ao agente, objeto e forma, não havendo que se falar em
invalidação do ato.Nesse sentido é o entendimento da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de justiça do Estado do
Maranhão:CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO AUTORIZADO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA OPERAÇÃO TRAZIDOS AOS AUTOS PELO BANCO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE A DEMANDA. APELO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. I - Apesar da apelante afirmar que os descontos efetuados
a título de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário são ilegais, o banco recorrido logrou êxito em comprovar, pelos
documentos juntados aos autos, a regular contratação da operação, não havendo, consequentemente, que se falar em prática de
ato ilícito tipificado no artigo 186, do Código Civil, ou obrigação de indenizar, elencada no artigo 927, do mesmo Diploma Legal. II -
Apelo improvido à unanimidade.(TJ-MA - APL: 0468112015 MA 0001349-77.2015.8.10.0060, Relator: CLEONICE SILVA FREIRE,
Data de Julgamento: 05/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2016)Confira-se o julgado da 1ª Turma
Recursal Cível do TJMA:Dados GeraisProcesso:71005598271 RSRelator(a):Fabiana ZillesJulgamento:26/01/2016 Órgão
Julgador:Primeira Turma Recursal CívelPublicação:Diário da Justiça do dia 28/01/2016EmentaRECURSO INOMINADO. BANCO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. COMPROVADA A
CONTRATAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a sentença. Nos termos do
art. 6º, inciso VIII, do CDC, em se tratando de relação de consumo, na qual opera a inversão do ônus da prova, não desonera,
todavia, a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 333, inciso I, do CPC. Não
merece reparo a sentença recorrida, uma vez que inexistente nos autos a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito
da autora, conforme dispõe o art. 333, inciso I, do CPC. Isso porque o banco réu comprovou nos autos a contratação do
empréstimo pela autora às fls. 47-49, o qual foi assinado pela autora em 11.11.2013, consistente em 60 parcelas no valor de R$
101,32. Inicialmente a autora alegou não ter entabulado empréstimo com a instituição ré, em sua razões recursais infere que não
foi devidamente esclarecida por ocasião da assinatura do contrato, o qual apenas fez com o Itaú. A tese da autora de eventual
ocorrência de fraude não pode ser acolhida, pois inexistem indícios mínimos da aludida conduta até porque a autora em seu
depoimento pessoal reconhece com sua a assinatura aposta. Destaca-se que contrariamente ao alegado pela recorrente, o
empréstimo junto ao Banco Itaú não foi... quitado, conforme se vê da documentação trazida por ela (fl. 08). Além disso, o fato de
ambos empréstimos terem sido contraídos em intervalo de dois meses, por si só, não conduz à conclusão de erro ou mesmo de
desconhecimento do mesmo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71005598271, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em
26/01/2016).DISPOSITIVOAnte o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os
pedidos contidos na inicial.Sem custas. Sem honorários (Lei n°. 9.099/95, art. 55).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa.Buriti (MA), 28 de agosto de 2019. José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito
Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0000385-28.2018.8.10.0077 (3852018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DEUSADETH ANDRADE RIBEIRO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO TEIVE DE ARAÚJO ( OAB 13303A-MA ) e LUCAS DE ALENCAR MOUSINHO ( OAB 5838-
PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
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ADVOGADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA ( OAB 327026-SP ) e ENY BITTENCOURT ( OAB 29442-BA )

FINALIDADE:INTIMAÇÃOdas partes, através de seus respectivos advogados, para tomarem conhecimento e dar cumprimento ao
inteiro teor da sentença proferida nos autos acima citado, cujo teor é o seguinte:

SENTENÇA
RELATÓRIORelatório dispensado (Lei 9.099/95).FUNDAMENTAÇÃOCumpre esclarecer que a relação jurídica em questão insere-
se na seara consumerista, estando sob a égide das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão,
por tratar-se de relação de consumo, é aplicável o art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova, motivada pela
hipossuficiência da parte autora, materializada na fragilidade desta diante da parte reclamada, que detém poderio técnico-
financeiro, sendo nítida, pois, a posição de desigualdade em que se encontra o consumidor.2.1 Do julgamento antecipado da lide.A
causa está madura para julgamento, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito
versada nos autos é de fato e de direito, todavia não há necessidade da produção de outras provas, razão pela qual conheço
diretamente do pedido e profiro sentença. 2.2. Do méritoA controvérsia deriva da circunstância que a autora alega não ter realizado
a contratação de empréstimo consignado com o demandado.A parte autora alegou, inicialmente. que não celebrou nenhum
contrato de empréstimo consignado em seu benefício de aposentadoria.O banco sustentou a existência, validade e eficiência do
contrato e, por conseguinte, a legalidade da cobrança, e apresentou cópia do contrato firmado pela parte autora (fls. 76-77), bem
como comprovante de crédito na conta da requerente. Vale frisar que não há registro de qualquer devolução desses valores ao
banco réu.Assim, do conjunto probatório emerge a conclusão de que, ao contrário do que fora sustentado na inicial, a parte autora
celebrou o contrato e recebeu o valor correspondente. Face à documentação apresentada na contestação, em sede de audiência
de conciliação a parte autora afirmou que realmente realização o empréstimo, razão pela qual pugnou pela desistência, contudo é
caso de julgamento de mérito.Consoante redação do art. 104 do Código Civil, os requisitos necessários à validação do negócio
jurídico são agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.No caso em
questão, o negócio atende perfeitamente os requisitos atinentes ao agente, objeto e forma, não havendo que se falar em
invalidação do ato.Nesse sentido é o entendimento da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de justiça do Estado do
Maranhão:CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO AUTORIZADO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA OPERAÇÃO TRAZIDOS AOS AUTOS PELO BANCO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE A DEMANDA. APELO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. I - Apesar da apelante afirmar que os descontos efetuados
a título de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário são ilegais, o banco recorrido logrou êxito em comprovar, pelos
documentos juntados aos autos, a regular contratação da operação, não havendo, consequentemente, que se falar em prática de
ato ilícito tipificado no artigo 186, do Código Civil, ou obrigação de indenizar, elencada no artigo 927, do mesmo Diploma Legal. II -
Apelo improvido à unanimidade.(TJ-MA - APL: 0468112015 MA 0001349-77.2015.8.10.0060, Relator: CLEONICE SILVA FREIRE,
Data de Julgamento: 05/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2016)Confira-se o julgado da 1ª Turma
Recursal Cível do TJMA:Dados GeraisProcesso:71005598271 RSRelator(a):Fabiana ZillesJulgamento:26/01/2016 Órgão
Julgador:Primeira Turma Recursal CívelPublicação:Diário da Justiça do dia 28/01/2016EmentaRECURSO INOMINADO. BANCO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. COMPROVADA A
CONTRATAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a sentença. Nos termos do
art. 6º, inciso VIII, do CDC, em se tratando de relação de consumo, na qual opera a inversão do ônus da prova, não desonera,
todavia, a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 333, inciso I, do CPC. Não
merece reparo a sentença recorrida, uma vez que inexistente nos autos a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito
da autora, conforme dispõe o art. 333, inciso I, do CPC. Isso porque o banco réu comprovou nos autos a contratação do
empréstimo pela autora às fls. 47-49, o qual foi assinado pela autora em 11.11.2013, consistente em 60 parcelas no valor de R$
101,32. Inicialmente a autora alegou não ter entabulado empréstimo com a instituição ré, em sua razões recursais infere que não
foi devidamente esclarecida por ocasião da assinatura do contrato, o qual apenas fez com o Itaú. A tese da autora de eventual
ocorrência de fraude não pode ser acolhida, pois inexistem indícios mínimos da aludida conduta até porque a autora em seu
depoimento pessoal reconhece com sua a assinatura aposta. Destaca-se que contrariamente ao alegado pela recorrente, o
empréstimo junto ao Banco Itaú não foi... quitado, conforme se vê da documentação trazida por ela (fl. 08). Além disso, o fato de
ambos empréstimos terem sido contraídos em intervalo de dois meses, por si só, não conduz à conclusão de erro ou mesmo de
desconhecimento do mesmo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71005598271, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em
26/01/2016).DISPOSITIVOAnte o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os
pedidos contidos na inicial.Sem custas. Sem honorários (Lei n°. 9.099/95, art. 55).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa.Buriti (MA), 28 de agosto de 2019. José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito
Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0000392-20.2018.8.10.0077 (3922018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DEUSADETH ANDRADE RIBEIRO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO TEIVE DE ARAÚJO ( OAB 13303A-MA ) e LUCAS DE ALENCAR MOUSINHO ( OAB 5838-
PI )

REQUERIDO: BANCO CIFRA S/A
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ADVOGADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA ( OAB 327026-SP )

FINALIDADE:INTIMAÇÃOdas partes, através de seus respectivos advogados, para tomarem conhecimento e dar cumprimento ao
inteiro teor da sentença proferida nos autos acima citado, cujo teor é o seguinte:

SENTENÇA
RELATÓRIO.Trata-se de ação de repetição de indébito que tramita pelo rito dos juizados especiais.A parte autora desistiu do
feito.Instada a se manifestar, a parte ré não se opôs ao pedido.Era em síntese o que havia para relatar. Passo a
decidir.FUNDAMENTAÇÃO. Pode a parte autora, livremente, desistir do feito (art. 485, VIII, CPC).Ante ao pedido de desistência
com a concordância da parte requerida, ao magistrado somente cabe extinguir o feito sem examinar o meritum
causae.DISPOSITIVO.Ante ao exposto, com arrimo no 485, VIII, do NCPC, homologo o pedido de desistência e,
consequentemente, julgo extinto o feito. Sem custas ou honorários.Depois de passado o prazo recursal, arquivem-se os autos,
dando-se a devida baixa na distribuição. Defiro o pedido de desentranhamento de documentos.P. R. I. Buriti (MA), 28 de agosto de
2019.José Pereira Lima FilhoJuiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0000393-05.2018.8.10.0077 (3932018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DEUSADETH ANDRADE RIBEIRO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO TEIVE DE ARAÚJO ( OAB 13303A-MA ) e LUCAS DE ALENCAR MOUSINHO ( OAB 5838-
PI )

REQUERIDO: BANCO CIFRA - BANCO GE CAPITAL S.A
ADVOGADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ( OAB 17023-BA ) e JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ( OAB 17458A-MA )

FINALIDADE:INTIMAÇÃOdas partes, através de seus respectivos advogados, para tomarem conhecimento e dar cumprimento ao
inteiro teor da sentença proferida nos autos acima citado, cujo teor é o seguinte:

SENTENÇA
RELATÓRIORelatório dispensado (Lei 9.099/95).FUNDAMENTAÇÃOCumpre esclarecer que a relação jurídica em questão insere-
se na seara consumerista, estando sob a égide das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão,
por tratar-se de relação de consumo, é aplicável o art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova, motivada pela
hipossuficiência da parte autora, materializada na fragilidade desta diante da parte reclamada, que detém poderio técnico-
financeiro, sendo nítida, pois, a posição de desigualdade em que se encontra o consumidor.2.1 Do julgamento antecipado da lide.A
causa está madura para julgamento, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito
versada nos autos é de fato e de direito, todavia não há necessidade da produção de outras provas, razão pela qual conheço
diretamente do pedido e profiro sentença. 2.2. Do méritoA controvérsia deriva da circunstância que a autora alega não ter realizado
a contratação de empréstimo consignado com o demandado.A parte autora alegou, inicialmente. que não celebrou nenhum
contrato de empréstimo consignado em seu benefício de aposentadoria.O banco sustentou a existência, validade e eficiência do
contrato e, por conseguinte, a legalidade da cobrança, e apresentou cópia do contrato firmado pela parte autora (fls. 52-54), bem
como comprovante de crédito na conta da requerente. Vale frisar que não há registro de qualquer devolução desses valores ao
banco réu.Assim, do conjunto probatório emerge a conclusão de que, ao contrário do que fora sustentado na inicial, a parte autora
celebrou o contrato e recebeu o valor correspondente. Face à documentação apresentada na contestação, em sede de audiência
de conciliação a parte autora afirmou que realmente realização o empréstimo, razão pela qual pugnou pela desistência, contudo é
caso de julgamento de mérito.Consoante redação do art. 104 do Código Civil, os requisitos necessários à validação do negócio
jurídico são agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.No caso em
questão, o negócio atende perfeitamente os requisitos atinentes ao agente, objeto e forma, não havendo que se falar em
invalidação do ato.Nesse sentido é o entendimento da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de justiça do Estado do
Maranhão:CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO AUTORIZADO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA OPERAÇÃO TRAZIDOS AOS AUTOS PELO BANCO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE A DEMANDA. APELO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. I - Apesar da apelante afirmar que os descontos efetuados
a título de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário são ilegais, o banco recorrido logrou êxito em comprovar, pelos
documentos juntados aos autos, a regular contratação da operação, não havendo, consequentemente, que se falar em prática de
ato ilícito tipificado no artigo 186, do Código Civil, ou obrigação de indenizar, elencada no artigo 927, do mesmo Diploma Legal. II -
Apelo improvido à unanimidade.(TJ-MA - APL: 0468112015 MA 0001349-77.2015.8.10.0060, Relator: CLEONICE SILVA FREIRE,
Data de Julgamento: 05/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2016)Confira-se o julgado da 1ª Turma
Recursal Cível do TJMA:Dados GeraisProcesso:71005598271 RSRelator(a):Fabiana ZillesJulgamento:26/01/2016 Órgão
Julgador:Primeira Turma Recursal CívelPublicação:Diário da Justiça do dia 28/01/2016EmentaRECURSO INOMINADO. BANCO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. COMPROVADA A
CONTRATAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a sentença. Nos termos do
art. 6º, inciso VIII, do CDC, em se tratando de relação de consumo, na qual opera a inversão do ônus da prova, não desonera,
todavia, a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 333, inciso I, do CPC. Não
merece reparo a sentença recorrida, uma vez que inexistente nos autos a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito
da autora, conforme dispõe o art. 333, inciso I, do CPC. Isso porque o banco réu comprovou nos autos a contratação do
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empréstimo pela autora às fls. 47-49, o qual foi assinado pela autora em 11.11.2013, consistente em 60 parcelas no valor de R$
101,32. Inicialmente a autora alegou não ter entabulado empréstimo com a instituição ré, em sua razões recursais infere que não
foi devidamente esclarecida por ocasião da assinatura do contrato, o qual apenas fez com o Itaú. A tese da autora de eventual
ocorrência de fraude não pode ser acolhida, pois inexistem indícios mínimos da aludida conduta até porque a autora em seu
depoimento pessoal reconhece com sua a assinatura aposta. Destaca-se que contrariamente ao alegado pela recorrente, o
empréstimo junto ao Banco Itaú não foi... quitado, conforme se vê da documentação trazida por ela (fl. 08). Além disso, o fato de
ambos empréstimos terem sido contraídos em intervalo de dois meses, por si só, não conduz à conclusão de erro ou mesmo de
desconhecimento do mesmo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71005598271, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em
26/01/2016).DISPOSITIVOAnte o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os
pedidos contidos na inicial.Sem custas. Sem honorários (Lei n°. 9.099/95, art. 55).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa.Buriti (MA), 28 de agosto de 2019. José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito
Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0000534-87.2019.8.10.0077 (5352019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDA XAVIER TORRES
ADVOGADO: FRANCIVANIA SILVA SOUSA DOS ANJOS ( OAB 13367-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A

FINALIDADE:INTIMAÇÃOdas partes, através de seus respectivos advogados, para tomarem conhecimento e dar cumprimento ao
inteiro teor da sentença proferida nos autos acima citado, cujo teor é o seguinte:

SENTENÇA
RELATÓRIO.Trata-se de ação de cobrança que tramita pelo rito dos juizados especiais.A parte autora desistiu do feito.Era em
síntese o que havia para relatar. Passo a decidir.FUNDAMENTAÇÃO. Sabe-se que a parte autora, em sede de processo
executivo, livremente desistir do feito, independente da anuência da parte contrária, em homenagem ao princípio da livre
disposição da execução (art. 775, NCPC).DISPOSITIVO.Ante ao exposto, com arrimo no 485, VIII, do NCPC, homologo o pedido
de desistência e, consequentemente, julgo extinto o feito. Sem custas e honorários, ex vi art. 26 da Lei nº 6.830 /80. Depois de
passado o prazo recursal, arquivem-se os autos, dando-se a devida baixa na distribuição. Defiro o pedido de desentranhamento de
documentos.P. R. I. Buriti (MA), 15 de agosto de 2019.José Pereira Lima FilhoJuiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp:
117093

Buriticupu

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)

Reg. de Distribuição: 1580-11.2012.8.10.0028
Denominação: Execução de Título Extrajudicial
Parte(s) requerente/ autora(s): Banco do Nordeste do Brasil S/A
Parte(s)requerida/ré (s): Pedro Joaquim Sobrinho

O Excelentíssimo Senhor Raphael Leite Guedes, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Buriticupu, Estado do
Maranhão, na forma da Lei.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem e dele conhecimento tiverem, que por intermédio do presente, fica(m)
INTIMADO(S):

PEDRO JOAQUIM SOBRINHO, brasileiro, casado, agricultor, atualmente em local incerto ou não sabido.

FINALIDADE: para que tenha ciência da sentença judicial de fls. 77/78/79, prolatada nos autos supramencionados, nos termos nos
termos a seguir transcrito: "Ante o exposto, extingo a presente execução fiscal, com resolução do mérito, e DECLARO A
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DO CRÉDITO VINDICADO NOS AUTOS, e extingo o
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC". E da Decisão de fls. 102, também a seguir transcrito:
"Assim, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis".

E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será fixado
no lugar de costume.

Página 655 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



DADO E PASSADO nesta cidade e 1ª Vara da Comarca de Buriticupu, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu,
Francilda Sousa Gomes, servidora responsável, o digitei, constando conferido pela Secretária Judicial e assinado pelo MM. Juiz de
Direito desta Comarca.

RAPHAEL LEITE GUEDES
Juiz de Direito Titular

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)

Reg. de Distribuição: 1620-51.2016.8.10.0028
Denominação: Execução de Título Extrajudicial
Parte(s) requerente/ autora(s): Banco Bradesco S/A
Parte(s)requerida/ré (s): m s Andrade Comercio Me, Antoniel Montelles de Sousa, Rita de Cassia Moura da Silva

O Excelentíssimo Senhor Raphael Leite Guedes, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Buriticupu, Estado do
Maranhão, na forma da Lei.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem e dele conhecimento tiverem, que por intermédio do presente, fica(m)
CITADO(S):

M S ANDRADE COMERCIO ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 17.764.442/0001-19, ANTONIEL MONTELLES DE
SOUSA, brasileiro, solteiro, RITA DE CASSIA MOURA DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, atualmente em local incerto ou
não sabido.

FINALIDADE: para comparecer neste Juízo e/ou contestar a presente ação, nos termos da Decisão de fls. 66, nos autos da Ação
em epígrafe, a seguir transcrito: "Cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se as formalidades legais (art. 257 e
seguintes do CPC)".

ADVERTÊNCIA: em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, § IV do NCPC)

E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será fixado
no lugar de costume.

DADO E PASSADO nesta cidade e 1ª Vara da Comarca de Buriticupu, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu,
Francilda Sousa Gomes, servidora responsável, o digitei, constando conferido pela Secretária Judicial e assinado pelo MM. Juiz de
Direito desta Comarca.

RAPHAEL LEITE GUEDES
Juiz de Direito Titular

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)

Reg. de Distribuição: 363-16.2001.8.10.0028
Denominação: Execução Fiscal
Parte(s) requerente/ autora(s): União - Fazenda Nacional
Parte(s)requerida/ré (s): Imperial Indústria e Comércio de Madeiras Ltda

O Excelentíssimo Senhor Raphael Leite Guedes, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Buriticupu, Estado do
Maranhão, na forma da Lei.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem e dele conhecimento tiverem, que por intermédio do presente, fica(m)
INTIMADO(S):

IMPERIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, inscrita no CGC sob nº 35.105.238/0001-66, atualmente em local
incerto ou não sabido.

FINALIDADE: para que tenha ciência da sentença judicial de fls. 45/46/47, prolatada nos autos supramencionados, nos termos nos
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termos a seguir transcrito: "Ante o exposto, extingo a presente execução fiscal, com resolução do mérito, e DECLARO A
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DO CRÉDITO FISCAL, nos termos dos fundamentos
dispostos no RESP 1340553 da 1ª seção do STJ". E da Decisão de fls. 64, também a seguir transcrito: "Assim, intime-se o apelado
para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis".

E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será fixado
no lugar de costume.

DADO E PASSADO nesta cidade e 1ª Vara da Comarca de Buriticupu, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu,
Francilda Sousa Gomes, sevidora responsável, o digitei, constando conferido pela Secretária Judicial e assinado pelo MM. Juiz de
Direito desta Comarca.

RAPHAEL LEITE GUEDES
Juiz de Direito Titular

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)

Reg. de Distribuição: 660-71.2011.8.10.0028
Denominação: Execução de Título Extrajudicial
Parte(s) requerente/ autora(s): Banco do Nordeste do Brasil S.a.
Parte(s)requerida/ré (s): Aldivanira Almeida de Oliveira

O Excelentíssimo Senhor Raphael Leite Guedes, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Buriticupu, Estado do
Maranhão, na forma da Lei.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem e dele conhecimento tiverem, que por intermédio do presente, fica(m)
INTIMADO(S):

ALDIVANIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA , brasileira, solteira, microempreendedora, atualmente em local incerto ou não sabido.

FINALIDADE: para que tenha ciência da sentença judicial de fls. 54/55/56, prolatada nos autos supramencionados, nos termos nos
termos a seguir transcrito: "Ante o exposto, extingo a presente execução fiscal, com resolução do mérito, e DECLARO A
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DO CRÉDITO VINDICADO NOS AUTOS, e extingo o
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC ". E da Decisão de fls. 76, também a seguir transcrito:
"Assim, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis".

E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será fixado
no lugar de costume.

DADO E PASSADO nesta cidade e 1ª Vara da Comarca de Buriticupu, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu,
Francilda Sousa Gomes, servidora responsável, o digitei, constando conferido pela Secretária Judicial e assinado pelo MM. Juiz de
Direito desta Comarca.

RAPHAEL LEITE GUEDES
Juiz de Direito Titular

Segunda Vara de Buriticupu

PROCESSO Nº 0000539-62.2019.8.10.0028 (5392019)
AÇÃO: LIBERDADE | RELAXAMENTO DE PRISÃO

REQUERENTE: RAIMUNDO FERREIRA DE SENA CARVALHO
ADVOGADO: ARTHUR DA SILVA DE ARAÚJO ( OAB 13983-MA )
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DECISÃOVistos etc.Trata-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulada pela Defensoria Pública em favor de
RAIMUNDO FERREIRA DE CENA CARVALHO, qualificado nos autos.Alega o requerente que foi preso em decorrência da prisão
temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 121,§2º, inciso VI c/c art. 147 e
art. 163, inciso I, todos do Código Penal Afirma que o ergastulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses da lei da prisão
temporária, bem como, colaborou com a autoridade policial, fornecendo ainda endereço fixo, e sua prisão é desnecessária.Às
folhas 28/29 o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do
requerente, pois, é notória a presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis, bem como, inexistem alterações fáticas aptas
a justificar a revogação da prisão do requerente.. É o que basta relatar. DECIDO.Inicialmente, cumpre registrar que não afastam,
por si só, a decretação da prisão cautelar as situações fáticas relativas aos bons antecedentes, à primariedade e à residência no
distrito da culpa, quando preenchidos os requisitos do acautelamento preventivo. Nesse sentido, os Tribunais Pátrios e as Cortes
Superiores já se posicionaram, firmando forte jurisprudência, "verbis":HC 104.606/PE, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,
Julgamento em 14.12.10; HC 101.356/RJ, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 30.11.10. 6. As condições
pessoais do acusado, tais como bons antecedentes não bastam a infirmar os fundamentos da prisão cautelar. Precedentes: HC
106.426/MG, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 03.05.11; HC 102.354/PA, Relator Min. Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 22.03.11. 7. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 103.460/MG, 1ª Turma do STF, Rel.
Luiz Fux. j. 16.08.2011, unânime, DJe 29.08.2011).STF-141951) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Prisão preventiva para garantia da ordem pública e da
aplicação da lei penal. Paciente processado por estelionato, havendo notícia da existência de outra ação penal e do envolvimento
em outras fraudes. Fuga do distrito da culpa. Necessidade da constrição cautelar. 2. Primariedade, bons antecedentes, ocupação
lícita e residência fixa não elidem a prisão preventiva quando presentes seus requisitos. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº
100.785/RR, 2ª Turma do STF, Rel. Eros Grau. j. 15.12.2009, unânime, DJe 12.02.2010).A revogação da prisão ocorre quando
uma prisão legal deixa de ser necessária. O relaxamento da prisão, por sua vez, incide na prisão ilegal. Já a liberdade provisória
coaduna-se exclusivamente com a prisão em flagrante.No caso dos autos, o pleiteante se encontra ergastulado em decorrência de
prisão temporária decretada em seu desfavor. Naquela decisão houve efetiva fundamentação da custódia cautelar, ancorado nos
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.Além do mais, não houve
qualquer alteração fática que pudesse levar à revogação ou ao relaxamento da prisão então decretada, e ainda, não considero
suficiente a aplicação das medidas cautelares, ante a gravidade dos delitos perpretados.Não há ilegalidades a serem
sanadas.Face ao exposto, INDEFIRO o pedido formulado por RAIMUNDO FERREIRA DE CENA CARVALHO e, por conseguinte,
MANTENHO a decretação de sua custódia preventiva, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.Mantenha-se
o flagrado no local em que atualmente se encontra ergastulado.Intimem-se.Após, extraía-se cópia da presente decisão e arquivem-
se os autos com as formalidades de estilo (pedido de revogação de prisão preventiva).Diligencie-se com urgência.Buriticupu/MA,
29 de agosto de 2019.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu/MA.

PROCESSO Nº 0001429-79.2011.8.10.0028 (14292011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM (OAB/MA 11078-A)

REU: CARLOS SANTOS DA CONCEIÇÃO MOURA
DECISÃO
Vistos etc.Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão com pedido de conversão para Ação de Execução ajuizada por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de CARLOS SANTOS DA CONCEIÇÃO MOURA,
qualificados nos autos, alegando que o veículo objeto do contrato celebrado entre as partes não foi encontrado em poder do
requerido, conforme certidão do Oficial de Justiça de folhas alhures.O artigo 4º, do Decreto-Lei 911/69, preceitua queArt. 4o Se o
bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos
mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.A estimativa do valor do bem se encontra delimitada na peça
vestibular.Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, não há outra medida, senão proceder a conversão conforme
pleiteado.Face ao exposto, DEFIRO o pedido de folhas alhures, pelo que CONVERTO a ação de busca e apreensão em AÇÃO DE
EXECUÇÃO.Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive na distribuição, e retifiquem-se a autuação e registros cartorários.Nos
termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) do valor do débito
atualizado.CITE-SE o executado nos moldes do artigo 829 do Código de Processo Civil para, no prazo de 03 (três) dias, contados
da citação, efetuar o pagamento da dívida, advertindo-o de que, no caso de integral quitação no prazo acima concedido a verba
honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º).O mandado de citação, penhora e avaliação deverá consignar, ainda,
que os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231 (CPC, art.
915), independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914).Inerte o executado, proceda o Oficial de Justiça na
forma do § 1º do art. 829 e § 2° do art. 842, todos do Código de Processo Civil.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 01 de agosto de
2019.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001435-86.2011.8.10.0028 (14352011)
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AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM (OAB/MA 11078-A)

REU: ADEMIR TEODORO DE MELO
DECISÃO
Vistos etc.Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão com pedido de conversão para Ação de Execução ajuizada por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de ADEMIR TEODORO DE MELO, qualificados nos autos,
alegando que o veículo objeto do contrato celebrado entre as partes não foi encontrado em poder do requerido, conforme certidão
do Oficial de Justiça de folhas alhures.O artigo 4º, do Decreto-Lei 911/69, preceitua queArt. 4o Se o bem alienado fiduciariamente
não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do
pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil.A estimativa do valor do bem se encontra delimitada na peça vestibular.Dessa forma, preenchidos
os requisitos legais, não há outra medida, senão proceder a conversão conforme pleiteado.Face ao exposto, DEFIRO o pedido de
folhas alhures, pelo que CONVERTO a ação de busca e apreensão em AÇÃO DE EXECUÇÃO.Efetuem-se as necessárias
anotações, inclusive na distribuição, e retifiquem-se a autuação e registros cartorários.Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os
honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado.CITE-SE o executado nos moldes do
artigo 829 do Código de Processo Civil para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida,
advertindo-o de que, no caso de integral quitação no prazo acima concedido a verba honorária será reduzida pela metade (CPC,
art. 827, § 1º).O mandado de citação, penhora e avaliação deverá consignar, ainda, que os embargos poderão ser oferecidos no
prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231 (CPC, art. 915), independentemente de penhora,
depósito ou caução (CPC, art. 914).Inerte o executado, proceda o Oficial de Justiça na forma do § 1º do art. 829 e § 2° do art. 842,
todos do Código de Processo Civil.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 01 de agosto de 2019.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE
SOUZAJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001441-54.2015.8.10.0028 (14412015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA (OAB/MA 7248)

REU: ANA PAULA VIEIRA DE QUEIROZ
DECISÃO
BANCO BRADESCO S.A. ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com fulcro no Decreto Lei nº. 911/69 e demais
disposições legais, com pedido de liminar "inaudita altera pars", em face de ANA PAULA VIEIRA DE QUEIROZ, devidamente
qualificados nos autos.Alega a Requerente que celebrou contrato para aquisição de veículo automotor com a parte Requerida com
garantia de Alienação Fiduciária do bem: Motocicleta Honda, modelo NXR BROS E, cor preta, chassi nº. 9C2HD0540BR100537,
modelo 2011, ano 2011, Placa NWZ1628 e que esta não vem honrando o pagamento mensal a que se propôs.A documentação
juntada à inicial, bem como a notificação realizada, comprova a mora do devedor e satisfaz os requisitos legais.Por tais razões,
DEFIRO a medida liminar pleiteada, para determinar a busca e apreensão do veículo descrito alhures, depositando-o em mãos do
representante legal da parte autora, a quem nomeio depositário fiel, com a advertência de que o bem deverá permanecer neste
Estado até ulterior deliberação.Com observância das formalidades legais, EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, a ser
cumprido pelo oficial de justiça, que deverá mencionar o estado de uso e conservação do aludido bem.Após a execução da liminar,
CITE-SE a parte ré, procedendo-se à sua intimação para que apresente resposta, em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.Deve a
parte ré ser cientificada de que tem 05 (cinco) dias para pagar a integralidade do débito, caso em que terá direito à restituição do
bem. Não havendo tal pagamento, haverá a consolidação da propriedade do bem na pessoa do(a) autor(a) (Decreto nº. 911/69,
art. 3º, §§ 1º e 2º, com redação dada pela Lei 10.931/2004).Determino que uma via do presente sirva como mandado.Intimem-se.
Cumpra-se.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 01 de agosto de 2019.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da 2ª
Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000065-09.2010.8.10.0028 (652010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: PAULO VITOR DA SILVA SOARES
ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 6055A-MA )

REU: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: MARIA LUCILIA GOMES (OAB/MA 5643-A)
DESPACHO
Vistos e etc.Conforme se verificam das respostas apresentadas pelas partes requeridas foram arguidas matéria constante do art.
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337 do CPC, razão pela qual INTIME-SE a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, venham os autos
conclusos.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 07 de agosto de 2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000645-97.2014.8.10.0028 (6452014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO: GUILHERME MARINHO SOARES (OAB/CE 18556-B) e TERESA CRISTINA PITTA FABRICIO (OAB/RN 679-A e
OAB/CE 14694)

REU: JOÃO EVANGELISTA OLIVEIRA QUEIROZ
DESPACHO
Vistos etc.Considerando a certidão de folhas alhures, INTIME-SE a parte autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias,
requerendo o que entender de direito.Após, venham os autos conclusos.Cumpra-se.Buriticupu/MA, 01 de agosto de 2019.Duarte
Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001071-17.2011.8.10.0028 (10712011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: CARINE DE SOUSA FARIAS ( OAB 25176-BA , LIVÍA KARLA CASTELO BRANCO PEREIRA (OAB/MA 8103) e
MARIA GABRIELA SILVA PORTELA (OAB/MA 5741)

REU: ISAIAS FIUSA LIMA
D E S P A C H O
Visto e etc.INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da contestação de folhas alhures,
requerendo o que entender de direito.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 07 de agosto de 2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de
Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001277-31.2011.8.10.0028 (12772011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: BRADESCO LEASING S/A
ADVOGADO: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB/MA 9336-A) e MOISÉS BATISTA DE SOUZA (OAB/MA 6340-A)

REU: E. ALVES LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
ADVOGADO: JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ (OAB/MA 6055-A)
DESPACHO
Vistos e etc.As questões processuais serão dirimidas conjuntamente com a resolução de mérito.INTIMEM-SE as partes para que
especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias.Caso as partes entendem que não existem outras
provas a serem produzidas, estando o feito suficientemente equacionado, que tragam aos autos suas alegações finais, no mesmo
prazo.Após, venham os autos conclusos.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 01 de agosto de 2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz
de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001301-59.2011.8.10.0028 (13012011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: WELLINTON SANTOS SILVA
ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 2523-PI )

REU: BANCO B. V. FINANCEIRA
ADVOGADO(A): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB/MA 8784-A)
DESPACHO
Vistos e etc.INTIME-SE a parte requerida para que traga aos autos cópia do contrato objeto da presente demanda no prazo de 60
(sessenta) dias.Após, venham os autos conclusos.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 01 de agosto de 2019.DUARTE HENRIQUE
RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001405-12.2015.8.10.0028 (14052015)
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AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | CAUTELAR INOMINADA

REQUERENTE: GREGORY BANDEIRA DA SILVA
ADVOGADO: VERBENA RÉGINA DE SÁ BRITO ( OAB 13861-MA )

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A e TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADOS: MÁRIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA (OAB/MA 12051-A) e RÔMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS
(OAB/MA 12049-A)
S E N T E N Ç A
Vistos etc.Cuidam os autos de Ação Cautelar Inominada ajuizada por GREGORY BANDEIRA DA SILVA em face de OI MÓVEL
S.A., todos qualificados nos autos, objetivando a concessão de medida liminar.A medida pleiteada foi indeferida.A parte autra
ajuizou ação principal, nº. 1967/2015.É o que basta relatar. DECIDO.O caso é de arquivamento da presente.Isso porque, emerge
de forma inconteste nos autos que a parte autora ajuizou ação principal em que se discute o mesmo objeto da presente
demanda.Com o indeferimento da medida liminar, o feito quedou-se inerte, sendo que a tramitação superveniente se deu no bojo
da ação principal.Dessa forma, não há mais prestação jurisdicional a ser apreciada nos presentes autos.Em sendo assim, sem
maiores delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de
Processo Civil.Dê-se baixa e arquive-se.Intime-se.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 01 de agosto de 2019.Duarte Henrique Ribeiro de
SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001575-86.2012.8.10.0028 (15752012)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/MA 14009-A) e JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/MA 14501-A)

EXECUTADO: EZER XAVIER DE ALMEIDA FILHO
ADVOGADO: SAMIR BUZAR DOS SANTOS ( OAB 11048-MA )
SENTENÇA
Vistos etc.Cuidam os autos de Ação de execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente ajuizado por BANCO DO BRASIL
S/A em desfavor de EZER XAVIER DE ALMEIDA, ambos qualificados, fazendo as alegações contidas na inicial.As partes
atravessaram petição às fls. 136/142 referente a homologação de acordo com as devidas cláusulas avençadas, e requerendo a
extinção da presente demanda e ações conexas.É o relatório. DECIDO.Considerando que o acordo ora celebrado entre as partes
contempla os interesses das partes, HOMOLOGO POR SENTENÇA, em seus termos, a referida transação, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos.Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, b do Código de Processo Civil.Dispensadas as custas, ante o
acordo celebrado antes da prolatação da sentença, a teor do art. 90, §3º do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após
o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.Buriticupu/MA, 22 de julho de 2019.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz
de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0002113-96.2014.8.10.0028 (21282014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA (OAB/MA 7248)

REU: ARIDIANA BEZERRA MATIAS
DESPACHO
Vistos, etc.Defiro pedido de fls. 34, à Distribuição para que inclua os novos patronos da parte autora na capa dos autos, bem como,
as intimações sejam dirigidas aos mesmos.Intime-se a parte autora para que tenha vistas dos autos na forma requerida, a qual
defiro o prazo de 05 (cinco) dias para retirada dos autos.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 22 de julho de 2019.DUARTE HENRIQUE
RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0002135-23.2015.8.10.0028 (21352015)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BANCO GMAC
ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE (OAB/CE 10422) e ELIETE SANTANA MATOS (OAB/CE 10423)

REQUERIDO: EDMAR GONÇALVES SOUSA
DESPACHO
Vistos, etc.Com atraso em razão do acúmulo de serviço.Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, "o juiz, ao verificar
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que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado". "In casu", verifico que a peça vestibular não está instruída com os atos
constitutivos da sociedade requerente. Dessa forma, deverá emendar a inicial, carreando aos autos seus autos
constitutivos.INTIME-SE a parte requerente, por seu advogado, para que atenda ao disposto neste despacho, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, a teor do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo
Civil.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 10 de maio de 2016.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da Comarca de
Buriticupu.

PROCESSO Nº 0002427-42.2014.8.10.0028 (24432014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: VALE S/A
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (8882-A)

REU: ARISTON DETAL e JOÃO BATISTA DE TAL e RAIMUNDO GOMES DE TAL e RAIMUNDO NONATO DE TAL
DESPACHO
Vistos etc.Emerge dos autos, que a parte requerida ainda não foi citada.Em sendo assim, EXPEÇA-SE novo mandado de citação,
com observância das formalidades e advertências de estilo.Instrua com os documentos necessários.Após, venham os autos
conclusos.Cumpra-se.Buriticupu/MA, 01 de agosto de 2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000085-63.2011.8.10.0028 (852011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO: FLÁVIA DE ALBUQUERQUE LIRA ( OAB 24521-PE )

REU: EZER XAVIER DE ALMEIDA FILHO
ADVOGADO: SAMIR BUZAR DOS SANTOS (OAB/MA 11048)
SENTENÇA
Vistos, etc. Cuidam os autos de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO
MERCANTIL em face de EZER XAVIER DE ALMEIDA FILHO, qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na Petição
Inicial. Despacho de folhas alhures determinando a intimação do autor para manifestar interesse no feito, sob pena de extinção.O
autor não foi intimado, tendo em vista que não foi encontrado, havendo informação de mudara.É o breve relatório que se faz
necessário. DECIDO.Verifica-se que a parte autora não foi encontrada no endereço fornecido na inicial.Neste contexto, emerge
como dever da parte manter atualizado seu endereço no processo sempre que houver modificação temporária ou definitiva, a teor
do que dispõe o parágrafo único, do artigo 274 do Código de Processo Civil, sob pena de serem presumidas válidas as
comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na exordial. Por outro lado, a falta de endereço configura a
materialização da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em se tratando da
parte autora. Sua ocorrência, segundo o § 3º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, possibilita que o juiz a conheça em
qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não proferida a sentença de mérito. Verifica-se assim, que a lei não permite que o
processo prossiga quando constatada a ausência de pressupostos indispensáveis ao seu desenvolvimento válido e regular,
ficando o pedido de tutela jurisdicional insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. "In casu", impossível o prosseguimento da
demanda, por falta de endereço da parte autora, evento superveniente que obstaculiza seu regular desenvolvimento. Os tribunais
têm decidido nesta direção:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DA
PARTE. Em consonância com o disposto no § 1º do art. 267 do CPC, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por
abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte. Se a intimação pessoal da parte, via correspondência com aviso de
recebimento, é frustrada por ausência de atualização do respectivo endereço - o que é dever da parte, conforme preconiza o
parágrafo único do art. 238 do CPC -, correta é a sentença que, no caso específico, extinguiu o feito sem julgamento do mérito,
com fulcro no art. 267, III, IV e VI e §§ 1º e 3º, do CPC. Diante da desatualização do endereço da parte, não se aplica à hipótese a
regra contida no art. 239 do Código de Processo Civil. (Processo nº 2008.01.1.011071-6 (404356), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel.
Natanael Caetano. unânime, DJe 01.03.2010). (Grifou-se).EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
INÉRCIA PROCESSUAL. ART. 267, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO POR PARTE DA AUTORA. A
intimação pessoal da autora foi diligenciada no endereço indicado na inicial, não se realizando por motivo de mudança de
endereço sendo certo caber à autora comprovar a sua permanência no mesmo local, sob pena de ver a questão decidida contra si.
Não há falar em nulidade da sentença, tendo em vista que a própria parte autora concorreu para a extinção do processo.
Improvimento do recurso. (Apelação Cível nº 200700105048, 17ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Edson Vasconcelos. j.
21.03.2007).Face ao exposto, ante a ausência superveniente de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do
processo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Custas na forma da lei.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição
e arquivem-se os autos. Buriticupu/MA, 07 de agosto de 2019.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da 2ª
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Vara da Comarca de Buriticupu Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000119-67.2013.8.10.0028 (1192013)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGANTE: EZER XAVIER DE ALMEIDA FILHO
ADVOGADO: SAMIR BUZAR DOS SANTOS ( OAB 11048-MA )

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADOS: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/MA 14009-A) e JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGEIERA (OAB/MA 14501-
A)

Estado do MaranhãoPoder JudiciárioComarca de Buriticupu2ª VaraRegistro nº 119-67.2013.8.10.0028Embargos à
ExecuçãoSENTENÇAVistos, etc.Cuidam os autos de Embargos à Execução proposta por EZER XAVIER DE ALMEIDA FILHOem
face de BANCO DO BRASIL S/A, qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na Petição Inicial.Com a inicial de folhas
02/04 vieram os documentos de folhas 05/20.Despacho recebendo os embargos às fls. 35É o sucinto relatório. DECIDO.A
presente demanda perdeu seu objeto.Isso porque, na ação principal (autos nº 1575-86.2012.8.10.0028) foi realizado acordo
extrajudicial e na ocasião as partes requereram a extinção das ações/processos conexos, e in casu,o que engloba os presentes
embargos.Dessa forma, não há outra conclusão, senão identificar a perda do objeto do presente processo, que se concretiza na
falta de interesse superveniente, porque o resultado almejado com a propositura da ação não é mais necessário.Ante o exposto,
com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela perda superveniente do objeto da demanda.Dispensadas as custas, ante o acordo celebrado nos
autos prinicipais antes da prolatação da sentença, a teor do art. 90, §3º do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o
trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 22 de julho de 2019.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO
DE SOUZAJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu Resp: 07174843352

PROCESSO Nº 0000121-42.2010.8.10.0028 (1212010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO: GEORGE RODRIGUES DA COSTA ( OAB 1810E-PI ) e LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA ( OAB 8367-MA )

REU: BANCO REAL LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL (SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A)
ADVOGADOS: JULIANA ARAÚJO ALMEIDA AYOUB (OAB/MA 7386) e RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO (OAB/MA
11793-A)
SENTENÇA
Vistos, etc.Cuidam os autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por LUIS
ALVES FEITOSA em face de BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos qualificados nos
autos.As partes comparecem aos autos carreando petição que contempla acordo que firmaram, e pedem a devida homologação.É
o sucinto relatório. DECIDO.O direito objeto do presente processo enquadra-se no conceito de direito disponível, o que viabiliza as
partes transigirem, não havendo nenhum óbice à homologação do referido acordo.As partes são capazes e estão devidamente
representados por advogados.Os requisitos autorizadores da homologação se fazem presentes.Face ao exposto, HOMOLOGO,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nos autos.Em consequência, tendo a transação efeito de
sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, "b" do
Código de Processo Civil.Isento de custas, na forma do artigo 90, § 3º, do Código de Processo Civil.Sem honorários, cujo acerto,
encontra-se abrangido pelo acordo ora celebrado entre as partes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.À Secretaria Judicial para
cálculo das custas processuais.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 02 de agosto de
2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de BuriticupuJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca
de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000135-31.2007.8.10.0028 (1352007)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: M. D. P. P. (Processo em Segredo de Justiça)
ADVOGADO: EDUARDO CAVALCANTE PINTO (OAB/DF 13686)

REQUERIDO: M. C. S (Processo em Segredo de Justiça)
ADVOGADO: ENOC RODRIGUES LOPES (OAB/MA 5790) e GUTEMBERG DE CASTRO SILVA (OAB/MA 8580)
S E N T E N Ç A
Vistos etc.Cuidam os autos de Ação Busca e Apreensão ajuizada por M. D. P. P. em face de M. C. S., qualificado nos autos,
fazendo as alegações contidas na Petição Inicial.Certidão de folhas alhures informa que a parte autora não reside mais no
endereço indicado.É o breve relatório que se faz necessário. DECIDO.Resta cristalino que a parte autora mudou de endereço, não
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promovendo sua devida atualização nos autos.Neste contexto, emerge como dever da parte manter atualizado seu endereço no
processo sempre que houver modificação temporária ou definitiva, a teor do que dispõe o parágrafo único, do artigo 274, do
Código de Processo Civil, sob pena de serem presumidas válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado
na exordial.Por outro lado, a falta de endereço configura a materialização da ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, em se tratando da parte autora.Sua ocorrência, segundo o § 3º, do artigo 485, do
Código de Processo Civil, possibilita que o juiz a conheça em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não proferida a
sentença de mérito.Verifica-se assim, que a lei não permite que o processo prossiga quando constatada a ausência de
pressupostos indispensáveis ao seu desenvolvimento válido e regular, ficando o pedido de tutela jurisdicional insuscetível de
apreciação pelo Poder Judiciário."In casu", impossível o prosseguimento da demanda, por falta de endereço da adolescente,
evento superveniente que obstaculiza seu regular desenvolvimento.Os tribunais têm decidido nesta direção:TJDFT-093465)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DA PARTE.Em consonância com o
disposto no § 1º do art. 267 do CPC, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono da causa, depende da
intimação pessoal da parte. Se a intimação pessoal da parte, via correspondência com aviso de recebimento, é frustrada por
ausência de atualização do respectivo endereço - o que é dever da parte, conforme preconiza o parágrafo único do art. 238 do
CPC -, correta é a sentença que, no caso específico, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, III, IV e VI
e §§ 1º e 3º, do CPC. Diante da desatualização do endereço da parte, não se aplica à hipótese a regra contida no art. 239 do
Código de Processo Civil.(Processo nº 2008.01.1.011071-6 (404356), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Natanael Caetano. unânime,
DJe 01.03.2010).TJRJ-050966) EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA PROCESSUAL. ART.
267, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO POR PARTE DA AUTORA.A intimação pessoal da autora foi
diligenciada no endereço indicado na inicial, não se realizando por motivo de mudança de endereço sendo certo caber à autora
comprovar a sua permanência no mesmo local, sob pena de ver a questão decidida contra si. Não há falar em nulidade da
sentença, tendo em vista que a própria parte autora concorreu para a extinção do processo. Improvimento do recurso.(Apelação
Cível nº 200700105048, 17ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Edson Vasconcelos. j. 21.03.2007).Além do mais a adolescente já
adquiriu sua maioridade civil, conforme bem frisou o representante do Ministério Público.Face ao exposto, sem maiores delongas,
ante a ausência superveniente de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução mérito, com fulcro no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários,
ante a assistência judiciária que ora defiro.Publique-se. Registre-se, Intime-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na
distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 07 de agosto de 2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000289-44.2010.8.10.0028 (2892010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOANA GONÇALVES FRANCISCO
ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 6055A-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/MA 5643-A)

Estado do MaranhãoPoder JudiciárioComarca de Buriticupu2ª VaraRegistro nº. 289-44.2010Ação Revisional de Cláusulas
ContratuaisSENTENÇAVistos, etc.Cuidam os autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Antecipação de
Tutela ajuizada por JOANA GONÇALVES FRANCISCO em face de BANCO BRADESCO S.A., todos qualificados nos autos.Alega
a parte autora que firmou com o requerido contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor no valor de R$
170.000,00, com 48 prestações de R$ 5.547,43, tendo sido dado de entrada o valor de R$ 30.000,00.Afirma que com a aplicação
de encargos financeiros abusivos e capitalização diluídos nas prestações, totaliza um débito a pagar de forma parcelada de R$
266.276,64.Diz que a capitalização utilizada é ilegal e que há abusividade, além de estar em situação financeira difícil.Despacho
inicial às folhas 21/24, indeferindo a tutela antecipada e determinando a citação.Contestação às folhas 34/75, acompanhada dos
documentos de folhas 76/81. Não foram arguidas preliminares. No mérito, defende a legalidade da cobrança de todos os encargos
financeiros e despesas, dizendo que agiu albergada pela legislação vigente. Requer a improcedência dos pedidos dos
autos.Despacho folhas 83 e 92/93, saneando o feito.Petição da parte. autora, folhas 97/98.É o relatório, em síntese. DECIDO.O
caso é de improcedência dos pedidos autorais, conforme passo a delinear.Não foram arguidas preliminares.Passo à análise do
mérito.A parte autora busca a prestação jurisdicional, visando revisão de Contrato de Financiamento para fins de aquisição de um
veículo no valor acima especificado.Note-se que, em sua inicial, não especifica claramente quais cláusulas contratuais quer
revisar, apenas diz que almeja a revisão.Tal pedido, de forma genérica, encontra óbice em observância da Súmula 381 do STJ
estabelece que: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".Assim, se não
existe pedido certo e determinado, quanto às cláusulas abusivas, impossível ao julgador adivinhá-las.Além do mais, o Código de
Processo Civil em seu artigo 330, § 2º e 3º estabelecem:Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:§ 2o Nas ações que
tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de
quantificar o valor incontroverso do débito.§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e
modo contratados.Percebe-se que estes requisitos não foram observados pelo autor. Não juntou planilha com a indicação dos
valores que entende como devidos, como também não efetuou o pagamento dos valores tidos como incontroversos.A demora
processual apenas vem beneficiando a parte autora.Quanto ao contrato celebrado.O contrato deve atender a função social para o
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qual fora criado. Isto ninguém discute.Com o advento do Código Civil de 2002 foi inaugurada nova ordem principiológica, de modo
que novos valores são responsáveis em disciplinar as relações privadas.Esta nova ordem foi responsável pela mitigação do
conhecido princípio do "pacta sunt servanda", conhecido como princípio da autonomia de vontade.Hoje, destacam-se a dignidade
humana, a função social do contrato, a boa fé objetiva, todos visando o equilíbrio contratual.Dessa forma, apesar do princípio da
autonomia da vontade ainda estar vigente no ordenamento jurídico, de maneira que as partes possam contratar livremente e
estabelecer convenções que, obedecidos os requisitos legais, fazem lei entre si, o Estado impõe normas cogentes para impedir a
onerosidade excessiva, a lesividade e o desequilíbrio contratual.Nesse sentido, vêm decidindo os Tribunais:STJ-0401227)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ´PACTA SUNT SERVANDA´. MITIGAÇÃO.
PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE.
PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. "É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas
abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt
servanda (cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)". (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel.
Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22.05.2007, DJ 04.06.2007, p. 368) 2. Reintegrado o bem na
posse da arrendadora, legítima a determinação de devolução do Valor Residual Garantido. Precedentes. 3. "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios
fundamentos. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Recurso Especial nº 1245399/SC (2011/0070677-1), 3ª Turma
do STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. j. 26.02.2013, unânime, DJe 04.03.2013).Não se pode perder de vista, que o contrato
celebrado entre as partes ora litigantes, aplica-se, o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).Trata-se de matéria
inclusive sumulada pelo STJ:Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos bancos e às instituições
financeiras".No caso dos autos, as partes ajustaram contrato de financiamento no valor acima especificado.Quanto aos juros
remuneratórios.Juro pode ser conceituado como sendo a importância, em regra em dinheiro, paga por unidade de tempo pelo uso
do capital de terceiro. É a remuneração ou rendimento do capital investido.Os juros podem ser: compensatórios quando devidos
como remuneração pela utilização de capital pertencente a outrem, a exemplo daqueles pagos nas operações de mútuo, como no
caso dos autos; e moratórios quando decorrem do inadimplemento ou retardamento no cumprimento de determinadas obrigações
ou contratos e são calculados a partir da constituição em mora, é aplicado como forma de penalidade.Neste contexto, os juros
remuneratórios pactuados entre as partes devem, portanto se situarem dentro do parâmetro estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para as taxas de juros das operações ativas em relação aos juros pré-fixados referentes aos contratos celebrados por
pessoa física.Quanto à matéria a ADIN nº. 04-7/DF dispôs sobre a não auto-aplicabilidade da norma constitucional do art. 192, §
3º, que limitava os juros remuneratórios ou compensatórios ao patamar de 12% ao ano. Posteriormente, a Emenda Constitucional
n. 40/2003, revogou a limitação constitucional dos juros, pelo menos até a regulamentação da norma constitucional.Recentemente
foi editada pelo STF a SÚMULA VINCULANTE Nº 7 que disciplina:"A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar".Dessa forma, segundo jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, é necessária a edição de Lei
Complementar para a regulamentação da matéria referente aos juros remuneratórios.Sendo assim, face à inexistência de lei que
regulamente o art. 192, § 3º, da Carta Constitucional, há se de aplicar os juros estabelecidos contratualmente, podendo ser fixados
em patamares superiores a 12% ao ano, obedecendo-se à taxa média para esse tipo de operação fornecida pelo Banco Central.As
decisões abaixo explanam esse entendimento:STJ-351527) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. É inadmissível o recurso especial quanto à questão que não foi
apreciada pelo Tribunal de origem. 2. Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto
quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos.
3. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 215534/RS (2012/0166966-0), 3ª Turma do
STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 16.10.2012, unânime, DJe 31.10.2012).TJMA-0051865) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL POR CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A
12% AO ANO. POSSIBILIDADE. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. EXTINÇÃO CERTIFICADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. I. [...]. IV. As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios, estipulado na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), Súmula 596 do STF. A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp
1.061.530/RS, Ministra Nancy Andrigh, DJe 10.13.2009) e Súmula 24 desta egrégia Segunda Câmara Cível. V. Apelação
desprovida. (Processo nº 0003142-78.2009.8.10.0022 (132513/2013), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Marcelo Carvalho Silva. j.
23.07.2013, unânime, DJe 31.07.2013).Destes julgados, extrai-se que a limitação dos juros com base na lei de usura depende da
comprovação de sua abusividade na situação concreta, não podendo ser considerada como tal a existência de cláusulas que fixam
as taxas de juros superiores a 12% ao ano.Acerca deste tema, o STJ se manifestou através da súmula nº 382, in verbis:"A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".A falta de limitação de juros acima
dispostos, portanto, por si só, não autoriza a que as instituições financeiras possam realizar a cobrança de juros de forma abusiva
e extorsiva.Deve-se ficar consignado que há tempos os Tribunais superiores afastaram a aplicação da chamada Lei da Usura
(Decreto nº. 22.626/33), no tocante, especificamente, aos juros remuneratórios, em relação ao contrato ora discutido.Nesta
direção, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n.º596:"As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional".Por outro lado, com a finalidade de colocar um freio na ganância desenfreada das instituições financeiras, o
STJ adotou como parâmetro a ideia de taxa de juros média aplicada pelo mercado, com base em informações oficiais do Banco
Central do Brasil.Em sendo assim, considerando a data em que o contrato objeto desta demanda foi firmado, de acordo com a
tabela fixada pelo Banco Central, a taxa de juros média de juros remuneratórios para esta modalidade de empréstimo estava fixada
em patamar superior ao que fora pactuado pelas partes.Como os juros pactuados são inferiores ao a taxa média de mercado
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praticada na época da pactuação, não havendo que se falar em qualquer abusividade a ensejar a interferência estatal.Quanto à
capitalização de jurosAnatocismo ou capitalização de juros é a cobrança de juros sobre os juros vencidos e não pagos, que se
incorporará ao capital desde o dia do vencimento. É próprio dos juros moratórios e compostos.A capitalização de juros, seja
simples ou compostos, é admitida tanto pela legislação vigente, quanto pela jurisprudência.Como condição, exige-se que esteja
pactuada expressamente entre as partes no contrato celebrado.Ressalte-se que, de acordo com a Medida Provisória nº
1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, os contratos firmados a partir de 31 de março de 2000, data da sua primeira
publicação, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente convencionada.Sobre o tema, os tribunais
pátrios manifestaram-se, como se constata nos julgados abaixo transcritos e que são colacionados para melhor deslinde da
presente demanda:STJ-0419388) CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. 1. Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada
em vigor da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente prevista no ajuste. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial Repetitivo nº 973.827/RS). 2. É insuscetível
de exame na via do recurso especial questão relacionada à existência de incidência de capitalização de juros em contrato
bancário, pois, para tanto, é necessário o reexame do respectivo instrumento contratual. Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 217367/DF (2012/0170574-7), 3ª Turma do STJ, Rel. João
Otávio de Noronha. j. 20.06.2013, unânime, DJe 01.07.2013).TJMA-0051787) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO REVISIONAL C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA E TUTELA ANTECIPADA. FUNDAMENTO NA ILEGALIDADE DOS
ENCARGOS CONTRATUAIS. PLANILHA DE CÁLCULO PRODUZIDA UNILATERALMENTE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA
POSSE DO BEM. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS. POSSIBILIDADE
SOMENTE DIANTE DA COEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS INDICADOS EM PRECEDENTES DO STJ. TUTELA ANTECIPADA
NEGADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA, DA QUAL SE POSSA CONCLUIR PELA VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO.
SENTENÇA MANTIDA. I - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulado na Lei de
Usura (Decreto nº 22.626/33), Súmula 596 do STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao
ano, por si só, não indica abusividade (REsp 1.061.530/RS, Ministra Nancy Andrigh, DJe 10.13.2009) e Súmula 24 da egrégia 2ª
Câmara Cível do TJMA. II - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente
pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar
à expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 14.11.12 - submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC). III - A cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa
contratual e da correção monetária. In casu, não consta do contrato o instituto em referência. IV -"Somente se admite a vedação da
inscrição ou a exclusão do nome do devedor, junto aos órgãos de proteção ao crédito, quanto coexistirem os seguintes fatores: a)
que a dívida esteja sendo questionada, no todo ou em parte, perante o Poder Judiciário; b) que a causa do pedido de impugnação
da dívida seja viável, amparada em precedentes do STF e do STJ; c) que, no caso de questionamento parcial, seja depositado o
montante incontroverso" (Súmula 10 da egrégia 2ª Câmara Cível do TJMA). V - Recurso desprovido. (Processo nº
0048435-66.2011.8.10.0001 (132438/2013), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Marcelo Carvalho Silva. j. 23.07.2013, unânime, DJe
30.07.2013).Emerge cristalino que o contrato objeto deste feito se afigura compatível com a aplicação de capitalização
mensal.Dessa forma, é licita a sua inclusão no montante devido ao demandado, posto que devidamente pactuada.Quanto à
descaracterização da mora.A presença de encargos remuneratórios ilegais descaracteriza a mora do devedor, vez que só deve
haver a incidência dos citados encargos quando ocorrer o inadimplemento contratual, com atraso no pagamento das
prestações.Vale apenas ser destacado que não descaracteriza a mora quando eventual reconhecimento de abusividade incidir
sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(RESP 1061530/RS).Dessa forma, a mora só poderá ser cobrada se os juros remuneratórios inseridos no contrato celebrado
estiverem sendo cobrados na forma estabelecida via parâmetros fixados pelo Banco Central, sem encargos abusivos.Além do
mais, o simples ajuizamento de ação não tem o condão de descaracterizar a mora.Neste sentido, já se decidiu:STJ-0409907)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: "a) O
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". 2. A descaraterização
da mora impossibilita a inscrição do nome do contratante nos cadastros de inadimplentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg
no Agravo de Instrumento nº 1336195/RS (2010/0139940-2), 3ª Turma do STJ, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva. j. 16.04.2013,
unânime, DJe 25.04.2013).No caso dos autos, inexistente a abusividade, eis que incidiu juros remuneratórios inferiores à taxa
média de mercado, não é caso de descaracterização da mora, eis que esta incidiu apenas em decorrência do inadimplemento das
obrigações contratuais, ocorrido com o não pagamento das prestações devidas.Não é novidade para a parte autora que se não
honrar com a obrigação assumida estará sujeito a mora.Quanto aos juros moratórios e da multa por inadimplemento.No contrato
assinado entre as partes pode haver a aplicação de multa, como forma de penalidade pelo descumprimento das condições
pactuadas, em especial pelo inadimplemento, como no caso dos autos.Como norma balizadora desta multa, emerge o artigo 52, §
1º, do CDC, que estabelece: "As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo não poderão ser
superiores a dois por cento do valor da prestação.".Cumpre ressaltar que esta norma aplica-se perfeitamente ao presente
contrato.Da mesma forma os juros moratórios no percentual de 01% (um por cento) ao mês são devidos em decorrência do não
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pagamento do montante devido pelo demandante ao demandado. Nesse caso, tais encargos podem ser aplicados ao contrato
assinado entre as partes em face do não pagamento dos valores pactuados contratualmente no tempo acordado.Destaco, ainda,
que caso reste configurada a ausência de convenção entre as partes, aplicar-se-ia o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional,
que disciplina como limite para a cobrança de juros moratórios o percentual de 01%(um por cento) ao mês.Considerando-se que a
comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa,
conforme se depreende da análise da Súmula 30/STJ e Súmula 294/STJ, acaso reste comprovada a mora do
demandado/devedor, só será possível à aplicação, no presente contrato, de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento)
ao mês, contatados do dia seguinte ao inadimplemento de cada contrato em separado, e multa contratual no percentual de 2%
(dois por cento).Quanto à comissão de permanência.A comissão de permanência é devida em decorrência do inadimplemento
contratual da parte contratante. Entretanto, sua incidência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e
correção monetária, conforme se depreende da análise da Súmula 30/STJ.Ademais, as súmulas do Superior Tribunal de Justiça
disciplinam que:Súmula 294: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.Súmula 296: Os juros remuneratórios, não
cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo
Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.Quando for cobrada a comissão de permanência, essa deve ser
calculada pela taxa média dos juros de mercado, de acordo com o que Banco Central do Brasil disciplina sobre operação
financeira realizada.Ressalva-se, ademais que, nesse caso, o limite máximo para a cobrança da taxa é o valor fixado no contrato
celebrado entre as partes, ou a taxa média, se for fixada em patamar superior.Nos autos, em que pese a alegação não consta
comprovação da incidência de comissão de permanência.Quanto à Repetição de indébito.Disciplina a matéria o Código de Defesa
do Consumidor, em seu artigo 42, Parágrafo único:"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável".No caso em testilha, considerando a inocorrência da abusividade dos juros remuneratórios, eis que inferiores à taxa
média de mercado, não terá a parte autora, direito à repetição em dobro dos valores que excederem os juros permitidos.Mérito
aquilatado.Passo ao dispositivo.Diante do exposto, considerando tudo que foi exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da
parte autora.JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.CONDENO, mais, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora e arbitro-os em
20% do valor da causa, devidamente corrigidos, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 07 de agosto de
2019.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000521-51.2013.8.10.0028 (5282013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE: ORIZA VIEIRA LIMA
ADVOGADO: CARIBE FRANCO LEITE ( OAB 10027-MA )

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB/MA 8784-A)
S E N T E N Ç A
Vistos etc.Trata-se de Ação Revisional proposta por ORIZA VIEIRA LIMA em face de BANCO PANAMERICANO S.A., todos
qualificados nos autos.Intimação pessoal da parte autora, conforme se vê às folhas alhures.Certidão informando a inércia da parte
autora.É o breve relatório que se faz necessário. DECIDO.Conforme se verifica, a parte autora foi devidamente intimada para
promover o andamento da demanda.Assim, o prosseguimento do feito restou condicionado à ação positiva da mesma, que pelo
contrário, quedou-se inerte, o que, por si só, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com seu conseqüente
arquivamento, já que presentes os requisitos legais autorizadores.Por fim, cumpre destacar que a presente extinção não impede
que a parte intente nova ação.Face ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.Sem custas e honorários, ante a assistência judiciária gratuita.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 02 de agosto de
2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000611-64.2010.8.10.0028 (6112010)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A BURITICUPU MA
ADVOGADO: LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO BARBOSA ( OAB 8681-MA ) e MARCO ANTONIO KAUFMANN ( OAB 8876-MA )

REQUERIDO: ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ (OAB/MA 6055-A)
S E N T E N Ç A
Vistos etc.Trata-se de Ação de Busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de ANTONIO NUNES DE
OLIVEIRA, todos qualificados nos autos.Intimação da parte autora, conforme se vê às folhas alhures.Certidão informando a inércia
da parte autora.É o breve relatório que se faz necessário. DECIDO.Conforme se verifica, a parte autora foi devidamente intimada
para promover o andamento da demanda.Assim, o prosseguimento do feito restou condicionado à ação positiva da mesma, que
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pelo contrário, quedou-se inerte, o que, por si só, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com seu conseqüente
arquivamento, já que presentes os requisitos legais autorizadores.Por fim, cumpre destacar que a presente extinção não impede
que a parte intente nova ação.Face ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.Sem custas e honorários, ante a assistência judiciária gratuita.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 02 de agosto de
2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000701-67.2013.8.10.0028 (7082013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: HAWLLYSSON ROCHA COSTA
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DE ARAUJO PEREIRA ( OAB 9889-MA )

REU: BANCO VOLKSVAGEM S/A
ADVOGADA: MANUELA MOTTA MOURA FONTE (OAB/PE 20397)
S E N T E N Ç A
Vistos etc.Trata-se de Ação Revisional proposta por HAWLLYSSON ROCHA COSTA em face de BANCO VOLKSWAGEM S.A.,
todos qualificados nos autos.Intimação da parte autora, conforme se vê às folhas alhures.Certidão informando a inércia da parte
autora.É o breve relatório que se faz necessário. DECIDO.Conforme se verifica, a parte autora foi devidamente intimada para
promover o andamento da demanda.Assim, o prosseguimento do feito restou condicionado à ação positiva da mesma, que pelo
contrário, quedou-se inerte, o que, por si só, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com seu conseqüente
arquivamento, já que presentes os requisitos legais autorizadores.Por fim, cumpre destacar que a presente extinção não impede
que a parte intente nova ação.Face ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.Sem custas e honorários, ante a assistência judiciária gratuita.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 02 de agosto de
2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000729-40.2010.8.10.0028 (7292010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: A. F. BARBOSA PEÇAS E ACESSÓRIOS
ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 6055A-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/SP 211.648 e OAB/MA 10.348-A) e ANDRÉ MENESCAL GUEDES (OAB/SP
324.495 e OAB/MA 11.810-A)
S E N T E N Ç A
Vistos etc.Trata-se de Ação Revisional proposta por A.F.BABOSA - PEÇAS E ACESSÓRIOS em face de BANCO DO BRASIL
S.A., todos qualificados nos autos.Decisão de folhas alhures determinou que a parte autora emendasse a inicial, recolhendo o
valor das custas processuais.Devidamente intimado a parte autora deixou transcorrer "in albis" o prazo.É o relatório, em síntese.
DECIDO.O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido nos autos.Resta cabalmente demonstrado nos autos que a
requerente embora devidamente intimada para proceder o recolhimento das custas processuais, não se manifestou nem justificou
o não comparecimento aos autos.Conforme consta do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil "se o autor não
cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial".Até porque, foi dada a oportunidade à requerente de sanear tal irregularidade,
entretanto, conforme já havia sido dito, a autora manteve-se inerte, deixando escoar o prazo legalmente estipulado sem
cumprimento da providência.Dessa forma, o indeferimento da inicial é inescusável.Autorizo desde já o desentranhamento dos
documentos que acompanham a inicial.Face ao exposto, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e artigo 330, inciso VI,
do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial de folhas iniciais, e, em consequência, com arrimo no artigo 485, inciso I,
do mesmo diploma legal, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Custas pelo autor, na forma da
lei.Condeno a parte autora ao pagamento de 20% do valor da causa a título de honorários advocatícios.Autorizo o
desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado,
dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 07 de agosto de 2019.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de
Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000754-82.2012.8.10.0028 (7542012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: HERMINIO DE BRITO MESQUITA
ADVOGADO: CARIBE FRANCO LEITE ( OAB 10027-MA )

REU: BANCO B. V. FINANCEIRA
ADVOGADOS: RAFAEL SGAZERLA DURAND (OAB/MA 10348-A) e ANDRÉ MENESCAL GUEDES (OAB/MA 11810-A)
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SENTENÇA
Vistos etc.Cuidam os autos de Ação de Revisão e Nulidade de Cláusula Contratual c/c Danos Morais e pedido de Antecipação de
Tutela ajuizado por HERMINIO DE BRITO MESQUITA em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO e
INVESTIMENTO, ambos qualificados, fazendo as alegações contidas na inicial.As partes atravessaram petição às fls. 52/56 nos
autos da Ação de Busca e Apreensão (autos nº 729-69.2012.8.10.0028), informando que realizaram transação extrajudicialmente,
requerendo a homologação do acordo e extinção da presente demanda por englobar o objeto do acordo realizado bem como,
renunciaram ao prazo recursal.Às fls. 79 nos autos da Ação de Busca e Apreensão acima mencionada informa que a parte
requerida cumpriu integralmente com o acordo realizado extrajudicialmente e requereu a extinção da demanda.É o relatório.
DECIDO.Considerando que o acordo ora celebrado entre as partes contempla os interesses da menor, HOMOLOGO POR
SENTENÇA, em seus termos, a referida transação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Em consequência, tendo a
transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do
artigo 487, inciso III, b do Código de Processo Civil.Dispensadas as custas, ante o acordo celebrado antes da prolatação da
sentença, a teor do art. 90, §3º do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquive-se.Buriticupu/MA, 22 de julho de 2019.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca
de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000979-49.2005.8.10.0028 (9792005)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

EMBARGANTE: ANTONIO RUFINO NETO
ADVOGADO: MARIA HELENA DE SOUSA SILVA ( OAB 4205-MA )

RÉU:
S E N T E N Ç A
Vistos etc.Trata-se de Embargos de Terceiro proposto por ANTONIO RUFINO NETO, qualificado nos autos.Intimação da parte
autora, conforme se vê às folhas alhures.Certidão informando a inércia da parte autora.É o breve relatório que se faz necessário.
DECIDO.Conforme se verifica, a parte autora foi devidamente intimada para promover o andamento da demanda.Assim, o
prosseguimento do feito restou condicionado à ação positiva da mesma, que pelo contrário, quedou-se inerte, o que, por si só,
justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com seu conseqüente arquivamento, já que presentes os requisitos
legais autorizadores.Por fim, cumpre destacar que a presente extinção não impede que a parte intente nova ação.Face ao exposto,
com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de
mérito.Sem custas e honorários, ante a assistência judiciária gratuita.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em
julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 02 de agosto de 2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de
Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000991-58.2008.8.10.0028 (9912008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE: DEUSANIR DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
ADVOGADO: ARMANDO RIBEIRO DE SOUSA ( OAB 7003-MA ) e GUTEMBERG DE CASTRO SILVA (OAB/MA 8580)

REQUERIDO: DARLEY SOUSA BRITO
ADVOGADO: ISRAEL DE OLIVEIRA E SILVA (OAB/MA 7092)
S E N T E N Ç A
Vistos etc.Trata-se de Ação de Indenização proposto por DEUSANIR DA CONCEIÇÃO DE SOUSA em face de DARLEY SOUSA
BRITO, qualificados nos autos.Intimação da parte autora, conforme se vê às folhas alhures.Certidão informando a inércia da parte
autora.É o breve relatório que se faz necessário. DECIDO.Conforme se verifica, a parte autora foi devidamente intimada para
promover o andamento da demanda.Assim, o prosseguimento do feito restou condicionado à ação positiva da mesma, que pelo
contrário, quedou-se inerte, o que, por si só, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com seu conseqüente
arquivamento, já que presentes os requisitos legais autorizadores.Por fim, cumpre destacar que a presente extinção não impede
que a parte intente nova ação.Face ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários, ante a assistência judiciária gratuita.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 07 de agosto de
2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001099-48.2012.8.10.0028 (10992012)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO: IVAN WAGNER MELO DINIZ ( OAB 8190-MA )

REQUERIDO: ADAO PEREIRA DA SILVA
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S E N T E N Ç A
Vistos etc.Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em face de ADÃO PERIERA DA
SILVA, qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na inicial.Conforme se vê a parte autora não tem mais interesse no
prosseguimento da demanda, restando cristalino o pedido de desistência do feito.A parte requerida não foi citada.É o que basta
relatar. DECIDO.O caso é de extinção do processo sem resolução do mérito. Conforme já delineado, a parte autora pugnou pela
desistência da presente demanda."In casu", não se aplica a regra insculpida no artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, já
que a parte requerida não chegou a ser citada.Desta forma, promovo a HOMOLOGAÇÃO da desistência da ação, formulada nesta
audiência, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.Sem custas.Sem
honorários.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.Buriticupu/MA, 02 de agosto
de 2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001102-61.2016.8.10.0028 (11022016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CÍVEL

AUTOR: CLARISE AMARAL SILVA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO e EVANALDO DE SOUSA SILVA

REU: MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
ADVOGADO(A): EVILENE SILVA NUNES (OAB/MA 5332)
SENTENÇA
Vistos etc.Cuidam os autos de Ação de Obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em favor da infante CLARISSE
AMARAL SILVA, representado por EVANALDO DE SOUSA SILVA em face do MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, todos
qualificados nos autos, objetivando a realização de tratamento o tratamento fora de domicílio, além do fornecimento de
medicamentos.Com a inicial de folhas 02/09, vieram os documentos de folhas 10/18.Decisão de folhas 20/22, deferiu-se o pedido
de tutela de urgência, determinando-se que o requerido custeasse as viagens da infante e de seu responsável legal, bem como o
fornecimento dos medicamentos pleiteados.Manifestação do Ministério Público, folhas 38/40.Contestação folhas 42/50.Petição da
parte autora pleiteando bloqueio de valores.Decisão declinando a competência para esta 2ª vara, folhas 65.Decisão suscitando o
conflito de competência folhas 68/69.Decisão declarando esta 2ª vara como competente para julgamento do feito.Manifestação da
parte autora informando que o município requerido vem cumprindo efetivamente o que fora determinado na decisão inicial.É o
sucinto relatório. DECIDO.O feito encontra-se equacionado para julgamento, eis que não há necessidade de produção de outras
provas, na forma do artigo 355, I do Código de Processo Civil.Não se pode perder de vista que o Município de Buriticupu cumpriu o
que fora determinado na decisão intermediária.Devidamente delineadas a necessidade de tratamento especial e fornecimento de
medicamentos, conforme descritos na inicial pela parte autora e a responsabilidade legal do requerido em suprir tal necessidade.A
Constituição Federal em seu artigo 196 estabelece que: "a saúde é direito de todos e dever do estado".Percebe-se, pois, que a
responsabilidade estatal quanto à saúde é solidária e concorrente entre os entes federativos.Além do mais, verifico que o objeto da
presente ação foi integralmente comtemplado em sede de tutela de urgência.Trata-se de situação que envolve o direito à vida e à
dignidade da parte autora.No caso em testilha, a prestação jurisdicional foi célere e eficaz, esgotando-se na referida decisão
interlocutória.Face ao exposto, JULGO procedente o pedido inicial, para tornar definitiva a Tutela de Urgência concedida nestes
autos.Por conseguinte, sem maiores delongas JULGO extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, ante a assistência judiciária gratuita.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Comunique-se.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 07 de agosto de 2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da
2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001209-47.2012.8.10.0028 (12092012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: SUELEN GONÇALVES BIRINO ( OAB 8544-MA )

REU: VALDELICE LOURENÇO DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ (OAB/MA 6055-A)
SENTENÇA
Vistos etc.Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de VALDELICE
LOURENÇO DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na Inicial.Estando cumpridos os
requisitos legais, foi concedida a pretensão liminar, que foi subsequentemente cumprida, tendo o veículo apreendido sido entregue
a um representante do autor.A parte ré apresentou contestação.É o sucinto relatório. DECIDO.O caso é de julgamento antecipado
da lide, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.Refuto as preliminares arguidas em sede de contestação,
eis que meramente protelatórias.No mérito, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes é regido pelo Decreto-Lei 911/69
que possui rito processual próprio, de modo que se tratando de alienação fiduciária, a posse do bem é desmembrada em direta e
indireta. O requerido recebeu a posse direta, ao posso que o requerente ficou com a indireta, sendo o proprietário do bem, pelo
menos até o cumprimento do contrato.É certo, que o requerido apenas terá a integralidade das posses, passando a ser o, então
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proprietário do veículo, com o efetivo cumprimento do contrato, que se opera com seu adimplemento, do contrário, o credor
(requerente) poderá buscá-lo.Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo
de garantia, transfere ao credor.Também não restam dúvidas, que a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais
garantidas por alienação fiduciária facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas, antecipadamente, todas as
obrigações decorrentes do contrato, conforme determina o artigo 2º, § 3º, do referido decreto-lei.Por outro lado, conforme
determina o artigo 1.364, do Código Civil: "vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou
extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o
saldo, se houver, ao devedor".Até porque, se vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida, continuará o
devedor obrigado pelo restante. (art. 1.366, do CC).No caso dos autos, a lei regente, com as alterações promovidas pela Lei n°
10.931/2004, permite à parte ré, uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, adotar as seguintes possibilidades: a)
contestar no prazo de 15 dias e b) purgar a mora no prazo de 05 dias, caso em que o bem lhe é restituído.Os argumentos trazidos
aos autos pelo requerido não são suficientes para reverter a sorte processual.Dessa forma, cumprido os requisitos legais, não há
outra medida, senão a procedência do pedido.Ademais, o art. 3°, §§1° e 2° do Decreto-Lei n° 911/69 é claro ao estabelecer que,
decorridos 05 dias da execução da liminar e se não houver a purgação da mora, a propriedade e a posse plena do bem alienado
são consolidadas em favor do credor fiduciário, uma vez apreendido o bem.Face ao exposto, sem maiores delongas, com base no
artigo 2º, do Decreto-lei nº. 911/1969 JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada pelo autor na inicial e consequentemente
DECLARO consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, descrito na peça vestibular em favor da parte Autora,
declarando também rescindido o contrato entre estes.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.Concedo ao réu o benefício da assistência judiciária
gratuita.Sem custas e honorários.Advirto à sociedade requerente a que cumpra o que determina o art. 2° do Decreto-Lei n° 911/69,
abatendo do produto da alienação efetivada o quantum apurado da dívida ainda pendente, com os encargos, devendo restituir à ré
eventual saldo remanescente.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando-se baixa na
distribuição.Buriticupu/MA, 02 de agosto de 2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001299-89.2011.8.10.0028 (12992011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: S. S. CARLOS (POSTO DE MOLAS IGAN)
ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 2523-PI )

REU: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: LIVIA KARLA CASTELO BRANCO PEREIRA (OAB/MA 8103)
SENTENÇA
Vistos, etc.Cuidam os autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por S.S.
CARLOS (POSTO DE MOLAS IGAN) em face de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., todos qualificados nos autos.Alega a
parte autora que firmou com o requerido duas cédulas de nota de crédito comercial, a primeira no valor de R$ 24.199,20; e a
segunda R$ 11.246,05, objetivando o recebimento da quantia de R$ 35.445,25.Diz que a capitalização utilizada é ilegal e que há
abusividade.Despacho inicial às folhas 21/24, indeferindo a tutela antecipada.Contestação às folhas 30/55, acompanhada dos
documentos de folhas 56/85. Não foram arguidas preliminares. No mérito, defende a legalidade da cobrança de todos os encargos
financeiros e despesas, dizendo que agiu albergada pela legislação vigente. Requer a improcedência dos pedidos dos
autos.Despacho folhas 94, saneando o feito.Petição da parte requerida, alegações finais, folhas 97/98.Petição da parte autora,
folhas 100/123.É o relatório, em síntese. DECIDO.O caso é de improcedência dos pedidos autorais, conforme passo a
delinear.Não foram arguidas preliminares.Passo à análise do mérito.A parte autora busca a prestação jurisdicional, visando revisão
de cédulas de nota de crédito comercial nos valores acima especificados.Note-se que, em sua inicial, não especifica claramente
quais cláusulas contratuais quer revisar, apenas diz que almeja a revisão.Tal pedido, de forma genérica, encontra óbice em
observância da Súmula 381 do STJ estabelece que: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas".Assim, se não existe pedido certo e determinado, quanto às cláusulas abusivas, impossível ao julgador
adivinhá-las.Além do mais, o Código de Processo Civil em seu artigo 330, § 2º e 3º estabelecem:Art. 330. A petição inicial será
indeferida quando:§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou
de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas
que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso
deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.Percebe-se que estes requisitos não foram observados pelo autor. Não
juntou planilha com a indicação dos valores que entende como devidos, como também não efetuou o pagamento dos valores tidos
como incontroversos.A demora processual apenas vem beneficiando a parte autora.Quanto ao contrato celebrado.O contrato deve
atender a função social para o qual fora criado. Isto ninguém discute.Com o advento do Código Civil de 2002 foi inaugurada nova
ordem principiológica, de modo que novos valores são responsáveis em disciplinar as relações privadas.Esta nova ordem foi
responsável pela mitigação do conhecido princípio do "pacta sunt servanda", conhecido como princípio da autonomia de
vontade.Hoje, destacam-se a dignidade humana, a função social do contrato, a boa fé objetiva, todos visando o equilíbrio
contratual.Dessa forma, apesar do princípio da autonomia da vontade ainda estar vigente no ordenamento jurídico, de maneira que
as partes possam contratar livremente e estabelecer convenções que, obedecidos os requisitos legais, fazem lei entre si, o Estado
impõe normas cogentes para impedir a onerosidade excessiva, a lesividade e o desequilíbrio contratual.Nesse sentido, vêm
decidindo os Tribunais: STJ-0401227) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ´PACTA
SUNT SERVANDA´. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL
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GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. "É possível ao magistrado manifestar-se
sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o
princípio do pacta sunt servanda (cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)". (AgRg no
REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22.05.2007, DJ 04.06.2007, p. 368) 2.
Reintegrado o bem na posse da arrendadora, legítima a determinação de devolução do Valor Residual Garantido. Precedentes. 3.
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 4. Decisão agravada mantida pelos seus
próprios fundamentos. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Recurso Especial nº 1245399/SC (2011/0070677-1),
3ª Turma do STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. j. 26.02.2013, unânime, DJe 04.03.2013). Não se pode perder de vista, que o
contrato celebrado entre as partes ora litigantes, aplica-se, o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).Trata-se de
matéria inclusive sumulada pelo STJ:Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos bancos e às instituições
financeiras".No caso dos autos, as partes ajustaram contrato de financiamento no valor acima especificado.Quanto aos juros
remuneratórios.Juro pode ser conceituado como sendo a importância, em regra em dinheiro, paga por unidade de tempo pelo uso
do capital de terceiro. É a remuneração ou rendimento do capital investido.Os juros podem ser: compensatórios quando devidos
como remuneração pela utilização de capital pertencente a outrem, a exemplo daqueles pagos nas operações de mútuo, como no
caso dos autos; e moratórios quando decorrem do inadimplemento ou retardamento no cumprimento de determinadas obrigações
ou contratos e são calculados a partir da constituição em mora, é aplicado como forma de penalidade.Neste contexto, os juros
remuneratórios pactuados entre as partes devem, portanto se situarem dentro do parâmetro estabelecido pelo Banco Central do
Brasil para as taxas de juros das operações ativas em relação aos juros pré-fixados referentes aos contratos celebrados por
pessoa física.Quanto à matéria a ADIN nº. 04-7/DF dispôs sobre a não auto-aplicabilidade da norma constitucional do art. 192, §
3º, que limitava os juros remuneratórios ou compensatórios ao patamar de 12% ao ano. Posteriormente, a Emenda Constitucional
n. 40/2003, revogou a limitação constitucional dos juros, pelo menos até a regulamentação da norma constitucional. Recentemente
foi editada pelo STF a SÚMULA VINCULANTE Nº 7 que disciplina:"A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar".Dessa forma, segundo jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, é necessária a edição de Lei
Complementar para a regulamentação da matéria referente aos juros remuneratórios.Sendo assim, face à inexistência de lei que
regulamente o art. 192, § 3º, da Carta Constitucional, há se de aplicar os juros estabelecidos contratualmente, podendo ser fixados
em patamares superiores a 12% ao ano, obedecendo-se à taxa média para esse tipo de operação fornecida pelo Banco Central.As
decisões abaixo explanam esse entendimento:STJ-351527) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. É inadmissível o recurso especial quanto à questão que não foi
apreciada pelo Tribunal de origem. 2. Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto
quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos.
3. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 215534/RS (2012/0166966-0), 3ª Turma do
STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 16.10.2012, unânime, DJe 31.10.2012).TJMA-0051865) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL POR CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A
12% AO ANO. POSSIBILIDADE. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. EXTINÇÃO CERTIFICADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. I. [...]. IV. As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios, estipulado na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), Súmula 596 do STF. A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp
1.061.530/RS, Ministra Nancy Andrigh, DJe 10.13.2009) e Súmula 24 desta egrégia Segunda Câmara Cível. V. Apelação
desprovida. (Processo nº 0003142-78.2009.8.10.0022 (132513/2013), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Marcelo Carvalho Silva. j.
23.07.2013, unânime, DJe 31.07.2013).Destes julgados, extrai-se que a limitação dos juros com base na lei de usura depende da
comprovação de sua abusividade na situação concreta, não podendo ser considerada como tal a existência de cláusulas que fixam
as taxas de juros superiores a 12% ao ano.Acerca deste tema, o STJ se manifestou através da súmula nº 382, in verbis: "A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".A falta de limitação de juros acima
dispostos, portanto, por si só, não autoriza a que as instituições financeiras possam realizar a cobrança de juros de forma abusiva
e extorsiva. Deve-se ficar consignado que há tempos os Tribunais superiores afastaram a aplicação da chamada Lei da Usura
(Decreto nº. 22.626/33), no tocante, especificamente, aos juros remuneratórios, em relação ao contrato ora discutido.Nesta
direção, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n.º596:"As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional".Por outro lado, com a finalidade de colocar um freio na ganância desenfreada das instituições financeiras, o
STJ adotou como parâmetro a ideia de taxa de juros média aplicada pelo mercado, com base em informações oficiais do Banco
Central do Brasil.Em sendo assim, considerando a data em que o contrato objeto desta demanda foi firmado, de acordo com a
tabela fixada pelo Banco Central, a taxa de juros média de juros remuneratórios para esta modalidade de empréstimo estava fixada
em patamar superior ao que fora pactuado pelas partes.Como os juros pactuados são inferiores ao a taxa média de mercado
praticada na época da pactuação, não havendo que se falar em qualquer abusividade a ensejar a interferência estatal.Quanto à
capitalização de jurosAnatocismo ou capitalização de juros é a cobrança de juros sobre os juros vencidos e não pagos, que se
incorporará ao capital desde o dia do vencimento. É próprio dos juros moratórios e compostos.A capitalização de juros, seja
simples ou compostos, é admitida tanto pela legislação vigente, quanto pela jurisprudência.Como condição, exige-se que esteja
pactuada expressamente entre as partes no contrato celebrado.Ressalte-se que, de acordo com a Medida Provisória nº
1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, os contratos firmados a partir de 31 de março de 2000, data da sua primeira
publicação, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente convencionada.Sobre o tema, os tribunais
pátrios manifestaram-se, como se constata nos julgados abaixo transcritos e que são colacionados para melhor deslinde da
presente demanda:STJ-0419388) CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. CAPITALIZAÇÃO DE
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JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. 1. Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada
em vigor da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente prevista no ajuste. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial Repetitivo nº 973.827/RS). 2. É insuscetível
de exame na via do recurso especial questão relacionada à existência de incidência de capitalização de juros em contrato
bancário, pois, para tanto, é necessário o reexame do respectivo instrumento contratual. Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 217367/DF (2012/0170574-7), 3ª Turma do STJ, Rel. João
Otávio de Noronha. j. 20.06.2013, unânime, DJe 01.07.2013).TJMA-0051787) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO REVISIONAL C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA E TUTELA ANTECIPADA. FUNDAMENTO NA ILEGALIDADE DOS
ENCARGOS CONTRATUAIS. PLANILHA DE CÁLCULO PRODUZIDA UNILATERALMENTE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA
POSSE DO BEM. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS. POSSIBILIDADE
SOMENTE DIANTE DA COEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS INDICADOS EM PRECEDENTES DO STJ. TUTELA ANTECIPADA
NEGADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA, DA QUAL SE POSSA CONCLUIR PELA VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO.
SENTENÇA MANTIDA. I - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulado na Lei de
Usura (Decreto nº 22.626/33), Súmula 596 do STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao
ano, por si só, não indica abusividade (REsp 1.061.530/RS, Ministra Nancy Andrigh, DJe 10.13.2009) e Súmula 24 da egrégia 2ª
Câmara Cível do TJMA. II - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente
pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar
à expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 14.11.12 - submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC). III - A cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa
contratual e da correção monetária. In casu, não consta do contrato o instituto em referência. IV -"Somente se admite a vedação da
inscrição ou a exclusão do nome do devedor, junto aos órgãos de proteção ao crédito, quanto coexistirem os seguintes fatores: a)
que a dívida esteja sendo questionada, no todo ou em parte, perante o Poder Judiciário; b) que a causa do pedido de impugnação
da dívida seja viável, amparada em precedentes do STF e do STJ; c) que, no caso de questionamento parcial, seja depositado o
montante incontroverso" (Súmula 10 da egrégia 2ª Câmara Cível do TJMA). V - Recurso desprovido. (Processo nº
0048435-66.2011.8.10.0001 (132438/2013), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Marcelo Carvalho Silva. j. 23.07.2013, unânime, DJe
30.07.2013).Emerge cristalino que o contrato objeto deste feito se afigura compatível com a aplicação de capitalização
mensal.Dessa forma, é licita a sua inclusão no montante devido ao demandado, posto que devidamente pactuada.Quanto à
descaracterização da mora.A presença de encargos remuneratórios ilegais descaracteriza a mora do devedor, vez que só deve
haver a incidência dos citados encargos quando ocorrer o inadimplemento contratual, com atraso no pagamento das
prestações.Vale apenas ser destacado que não descaracteriza a mora quando eventual reconhecimento de abusividade incidir
sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(RESP 1061530/RS).Dessa forma, a mora só poderá ser cobrada se os juros remuneratórios inseridos no contrato celebrado
estiverem sendo cobrados na forma estabelecida via parâmetros fixados pelo Banco Central, sem encargos abusivos.Além do
mais, o simples ajuizamento de ação não tem o condão de descaracterizar a mora.Neste sentido, já se decidiu:STJ-0409907)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: "a) O
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". 2. A descaraterização
da mora impossibilita a inscrição do nome do contratante nos cadastros de inadimplentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg
no Agravo de Instrumento nº 1336195/RS (2010/0139940-2), 3ª Turma do STJ, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva. j. 16.04.2013,
unânime, DJe 25.04.2013).No caso dos autos, inexistente a abusividade, eis que incidiu juros remuneratórios inferiores à taxa
média de mercado, não é caso de descaracterização da mora, eis que esta incidiu apenas em decorrência do inadimplemento das
obrigações contratuais, ocorrido com o não pagamento das prestações devidas.Não é novidade para a parte autora que se não
honrar com a obrigação assumida estará sujeito a mora.Quanto aos juros moratórios e da multa por inadimplemento.No contrato
assinado entre as partes pode haver a aplicação de multa, como forma de penalidade pelo descumprimento das condições
pactuadas, em especial pelo inadimplemento, como no caso dos autos.Como norma balizadora desta multa, emerge o artigo 52, §
1º, do CDC, que estabelece: "As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo não poderão ser
superiores a dois por cento do valor da prestação.".Cumpre ressaltar que esta norma aplica-se perfeitamente ao presente
contrato.Da mesma forma os juros moratórios no percentual de 01% (um por cento) ao mês são devidos em decorrência do não
pagamento do montante devido pelo demandante ao demandado. Nesse caso, tais encargos podem ser aplicados ao contrato
assinado entre as partes em face do não pagamento dos valores pactuados contratualmente no tempo acordado.Destaco, ainda,
que caso reste configurada a ausência de convenção entre as partes, aplicar-se-ia o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional,
que disciplina como limite para a cobrança de juros moratórios o percentual de 01%(um por cento) ao mês.Considerando-se que a
comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa,
conforme se depreende da análise da Súmula 30/STJ e Súmula 294/STJ, acaso reste comprovada a mora do
demandado/devedor, só será possível à aplicação, no presente contrato, de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento)
ao mês, contatados do dia seguinte ao inadimplemento de cada contrato em separado, e multa contratual no percentual de 2%
(dois por cento).Quanto à comissão de permanência.A comissão de permanência é devida em decorrência do inadimplemento
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contratual da parte contratante. Entretanto, sua incidência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e
correção monetária, conforme se depreende da análise da Súmula 30/STJ.Ademais, as súmulas do Superior Tribunal de Justiça
disciplinam que:Súmula 294: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.Súmula 296: Os juros remuneratórios, não
cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo
Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.Quando for cobrada a comissão de permanência, essa deve ser
calculada pela taxa média dos juros de mercado, de acordo com o que Banco Central do Brasil disciplina sobre operação
financeira realizada. Ressalva-se, ademais que, nesse caso, o limite máximo para a cobrança da taxa é o valor fixado no contrato
celebrado entre as partes, ou a taxa média, se for fixada em patamar superior.Nos autos, em que pese a alegação não consta
comprovação da incidência de comissão de permanência.Quanto à Repetição de indébito.Disciplina a matéria o Código de Defesa
do Consumidor, em seu artigo 42, Parágrafo único:"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável".No caso em testilha, considerando a inocorrência da abusividade dos juros remuneratórios, eis que inferiores à taxa
média de mercado, não terá a parte autora, direito à repetição em dobro dos valores que excederem os juros permitidos.Mérito
aquilatado.Passo ao dispositivo.Diante do exposto, considerando tudo que foi exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da
parte autora.JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.CONDENO, mais, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora e arbitro-os em
20% do valor da causa, devidamente corrigidos, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 07 de agosto de
2019.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001407-79.2015.8.10.0028 (14072015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: MARANHÃO MOTOS LTDA
ADVOGADO: IRANDY GARCIA DA SILVA ( OAB 5208A-MA )

REU: RAIMUNDO MIGUEL LEITE BARBOSA FILHO
SENTENÇA
VISTOS EM CORREIÇÃO.Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por MARANHÃO MOTOS LTDA em face de
RAIMUNDO MIGUEL LEITE BARBOSA FILHO, qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na Petição Inicial.Foi
determinada a intimação da parte autora para realizar a emenda da inicial no prazo de 15(quinze) dias, contudo, a parte autora
deixou transcorrer o referido prazo "in albis".É o relatório, em síntese. DECIDO.O artigo 321 do Código de Processo Civil
estabelece que, O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo,
"se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial".In casu, verifico que a parte autora não emendou a inicial
dentro do prazo estabelecido por lei, quedando-se inerte.Neste contexto, verifico a incidência do disposto no parágrafo único do
art. 321, sendo o caso de extinguir o processo sem resolução do mérito, em face do desatendimento ao prazo estabelecido em lei
para emenda da inicial.Dessa forma, o indeferimento da inicial é inescusável.Face ao exposto, com fundamento nos artigos 321,
parágrafo único e artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, em consequência, arrimado
no artigo 485, inciso I do mesmo diploma procedimental, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica
desde já autorizado o desentranhamento dos documentos acostados nos autos.Custas na forma de lei.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se.Buriticupu/MA, 01 de agosto de 2019.DUARTE
HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001457-18.2009.8.10.0028 (14572009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA DA SILVA e MARIA DO SOCORRO MENEZES DA SILVA
ADVOGADO: GEORGE RODRIGUES DA COSTA ( OAB 1810E-PI ) e LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA ( OAB 8367-MA )

REQUERIDO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADA: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB/MA 17592-A)
S E N T E N Ç A
Vistos etc.Trata-se de Ação Revisional proposta por ANTONIO PEREIRA DA SILVA em face de DIBENS LEASING S.A., todos
qualificados nos autos.Intimação da parte autora, conforme se vê às folhas alhures.Certidão informando a inércia da parte autora.É
o breve relatório que se faz necessário. DECIDO.Conforme se verifica, a parte autora foi devidamente intimada para promover o
andamento da demanda.Assim, o prosseguimento do feito restou condicionado à ação positiva da mesma, que pelo contrário,
quedou-se inerte, o que, por si só, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com seu conseqüente arquivamento,
já que presentes os requisitos legais autorizadores.Por fim, cumpre destacar que a presente extinção não impede que a parte
intente nova ação.Face ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O
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PROCESSO, sem resolução de mérito.Sem custas e honorários, ante a assistência judiciária gratuita.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 02 de agosto de 2019.Duarte
Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001565-42.2012.8.10.0028 (15652012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RITA DE SALES
ADVOGADO: LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA ( OAB 8367-MA )

REU: BANCO B. V. FINANCEIRA
S E N T E N Ç A
Vistos etc.Trata-se de Ação Revisional proposta por RITA DE SALES em face de BANCO BV FINANCEIRA S.A., todos
qualificados nos autos. Intimação da parte autora, conforme se vê às folhas alhures.Certidão informando a inércia da parte
autora.É o breve relatório que se faz necessário. DECIDO.Conforme se verifica, a parte autora foi devidamente intimada para
promover o andamento da demanda.Assim, o prosseguimento do feito restou condicionado à ação positiva da mesma, que pelo
contrário, quedou-se inerte, o que, por si só, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com seu conseqüente
arquivamento, já que presentes os requisitos legais autorizadores.Por fim, cumpre destacar que a presente extinção não impede
que a parte intente nova ação.Face ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários, ante a assistência judiciária gratuita.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 07 de agosto de
2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001725-04.2011.8.10.0028 (17252011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: DIENIS VARÃO OLIVEIRA
ADVOGADO: LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA ( OAB 8367-MA )

REU: AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
S E N T E N Ç A
Vistos etc.Cuidam os autos de Ação Revisional ajuizada por DIENES VARÃO OLIVEIRA em face de AYMORÉ CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., qualificado nos autos, fazendo as alegações contidas na Petição Inicial.Certidão de
folhas alhures informa que a parte autora não reside mais no endereço indicado.É o breve relatório que se faz necessário.
DECIDO.Resta cristalino que a parte autora mudou de endereço, não promovendo sua devida atualização nos autos.Neste
contexto, emerge como dever da parte manter atualizado seu endereço no processo sempre que houver modificação temporária
ou definitiva, a teor do que dispõe o parágrafo único, do artigo 274, do Código de Processo Civil, sob pena de serem presumidas
válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na exordial.Por outro lado, a falta de endereço configura a
materialização da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em se tratando da
parte autora.Sua ocorrência, segundo o § 3º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, possibilita que o juiz a conheça em
qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não proferida a sentença de mérito.Verifica-se assim, que a lei não permite que o
processo prossiga quando constatada a ausência de pressupostos indispensáveis ao seu desenvolvimento válido e regular,
ficando o pedido de tutela jurisdicional insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário."In casu", impossível o prosseguimento da
demanda, por falta de endereço da adolescente, evento superveniente que obstaculiza seu regular desenvolvimento.Os tribunais
têm decidido nesta direção:TJDFT-093465) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ATUALIZAÇÃO DE
ENDEREÇO. DEVER DA PARTE.Em consonância com o disposto no § 1º do art. 267 do CPC, a extinção do processo sem
julgamento do mérito, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte. Se a intimação pessoal da parte, via
correspondência com aviso de recebimento, é frustrada por ausência de atualização do respectivo endereço - o que é dever da
parte, conforme preconiza o parágrafo único do art. 238 do CPC -, correta é a sentença que, no caso específico, extinguiu o feito
sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, III, IV e VI e §§ 1º e 3º, do CPC. Diante da desatualização do endereço da parte,
não se aplica à hipótese a regra contida no art. 239 do Código de Processo Civil.(Processo nº 2008.01.1.011071-6 (404356), 1ª
Turma Cível do TJDFT, Rel. Natanael Caetano. unânime, DJe 01.03.2010).TJRJ-050966) EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA PROCESSUAL. ART. 267, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO
POR PARTE DA AUTORA.A intimação pessoal da autora foi diligenciada no endereço indicado na inicial, não se realizando por
motivo de mudança de endereço sendo certo caber à autora comprovar a sua permanência no mesmo local, sob pena de ver a
questão decidida contra si. Não há falar em nulidade da sentença, tendo em vista que a própria parte autora concorreu para a
extinção do processo. Improvimento do recurso.(Apelação Cível nº 200700105048, 17ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Edson
Vasconcelos. j. 21.03.2007).Além do mais a adolescente já adquiriu sua maioridade civil, conforme bem frisou o representante do
Ministério Público.Face ao exposto, sem maiores delongas, ante a ausência superveniente de pressuposto processual de
desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução mérito, com fulcro no artigo 485,
incisos III e IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, ante a assistência judiciária que ora defiro.Publique-se.
Registre-se, Intime-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 07 de agosto de
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2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001809-68.2012.8.10.0028 (18092012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSE PEREIRA DA CUNHA e RIVENILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
ADVOGADO: JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ (OAB/MA 6055-A)

REU: BANCO B. V. FINANCEIRA
SENTENÇA
Cuidam os autos de Ação de Revisão de Contrato (Revisão de Débito c/c Pedido de Tutela Parcial Antecipada e Repetição de
Indébito ajuizada por RIVENILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO em face de BV FINANCEIRA S/A CRED. FINANCIAMENTO,
qualificada nos autos, fazendo as alegações contidas na Petição Inicial.Foi determinada às fls. 39/41, a intimação da parte autora
para realizar a emenda da inicial no prazo de 10 (dez) dias, instruindo a inicial com instrumento contratual, bem como, indicação
específica das cláusulas contratuais que entende ser abusivas.A parte autora atravessa petição de fls. 43/44, alegando que a parte
requerida não forneceu o contrato e dessa forma, não tem como apresentar planilhas ou informações relativas ao contrato.É o
relatório, em síntese. DECIDO.O artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece que, O juiz, ao verificar que a petição inicial
não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de
mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado. Nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, "se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá
a petição inicial".In casu, verifico que a parte autora não emendou a inicial dentro estabelecido por lei, e dessa forma a demanda
não tem como prosseguir regularmente.Isso porque, a parte autora não comprova nos autos o que alega, considerando que não
acosta qualquer documento hábil a demonstrar que realizou solicitação de cópia do contrato e a negativa de tal solicitação, e não é
crível que a parte realizou financiamento de veículo sem receber o instrumento de contrato pactuado.Assim, verifica-se que a parte
autora não cumpriu e nem conseguiu comprovar a impossibilidade de realizar a emenda à inicial determinada nos presentes
autos.Neste contexto, verifico a incidência do disposto no parágrafo único do art. 321, sendo o caso de extinguir o processo sem
resolução do mérito, em face do desatendimento ao prazo estabelecido em lei para emenda da inicial.Dessa forma, o
indeferimento da inicial é inescusável.Face ao exposto, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e artigo 330, inciso I, do
Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, em consequência, arrimado no artigo 485, inciso I do mesmo
diploma procedimental, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Custas na forma da lei.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se.Buriticupu/MA, 22 de julho de
2019.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001883-20.2015.8.10.0028 (18832015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANTONIO OLIVEIRA
ADVOGADO: VANDERLEY MARIA GOMES SALES JUNIOR ( OAB 12032-MA )

REU: BANCO SANTANDER S.A
ADVOGADO: ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB/RN 1853, OAB/PI 1853-A e OAB/PE 1183-A ) e HENRIQUE JOSÉ
PARADA SIMÃO (OAB/SP 221386, OAB/PA 14559-A e OAB/MG 107399)
DESPACHO
Vistos e etc.O feito não se encontra preparado para julgamento.Conforme se verificam da resposta apresentada pela parte
requerida foram arguidas matéria constante do art. 337 do CPC, razão pela qual INTIME-SE a parte autora para réplica, no prazo
de 15 (quinze) dias.Após, venham os autos conclusos.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 02 de agosto de 2019.Duarte Henrique Ribeiro
de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001977-65.2015.8.10.0028 (19772015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

REQUERENTE: VALDEMIRO LEITE MIRANDA
ADVOGADO: VERBENA RÉGINA DE SÁ BRITO ( OAB 13861-MA )

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
SENTENÇA
Vistos, etc.Cuidam os autos de Ação de Cobrança ajuizada por VALDEMIRO LEITE MIRANDA em face da SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na peça vestibular.Foi
determinada a intimação da parte autora para emendar a Petição Inicial, trazendo aos autos o comprovante de endereço que
comprovasse os fatos alegados na inicial. Conforme se verifica, a parte autora, apesar de devidamente intimado por meio de seu
advogado, via DJE, não trouxe tal documento.É o relatório, em síntese. DECIDO.O artigo 321 do Código de Processo Civil
estabelece que, não estando a petição inicial apta, deve o magistrado determinar ao autor que a emende no prazo de dez dias.
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Nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, "se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial".No
caso dos autos, verifica-se que a parte, mesmo intimada para tanto, deixou de adotar as providências apontadas no despacho que
determinou a emenda da inicial.Neste contexto, verifico a incidência do disposto no parágrafo único do art. 321, sendo o caso de
extinguir o processo sem resolução do mérito, em face do descumprimento pela parte requerente das diligências para as quais fora
intimada.Dessa forma, o indeferimento da inicial é inescusável.Face ao exposto, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único
e artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, arrimado no artigo 485,
inciso I do mesmo diploma procedimental, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Sem custas e
honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Defiro o desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial.Após o
trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se.Buriticupu/MA, 07 de agosto de 2019.DUARTE HENRIQUE
RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0002475-98.2014.8.10.0028 (24912014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO ( OAB 31618-SP )

REU: CLEILTON DA SILVA
S E N T E N Ç A
Vistos etc. Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de
CLEILTON DA SILVA, qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na inicial.Conforme se vê a parte autora não tem
mais interesse no prosseguimento da demanda, restando cristalino o pedido de desistência do feito.A parte requerida não foi
citada.É o que basta relatar. DECIDO. O caso é de extinção do processo sem resolução do mérito. Conforme já delineado, a parte
autora pugnou pela desistência da presente demanda. "In casu", não se aplica a regra insculpida no artigo 485, § 4º, do Código de
Processo Civil, já que a parte requerida não chegou a ser citada. Desta forma, promovo a HOMOLOGAÇÃO da desistência da
ação, formulada nesta audiência, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo
Civil. Sem custas.Sem honorários.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-
se.Buriticupu/MA, 07 de agosto de 2019.Duarte Henrique Ribeiro de SouzaJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu.

Cantanhede

COMARCA DE CANTANHEDE/MA
Processo n.º 0800131-76.2019.8.10.0080
PROCEDIMENTO COMUM
AUTOR: EDP TRANSMISSÃO MA II S.A.
ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA, OAB/MA Nº 10.527-A; ANTÔNIO W. R. DE SENA FILHO
OAB/MA Nº 18.272-A
RÉU: LUIZ ALBERTO RODRIGUES

DECISÃO
Cuida-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido Liminar de
Imissão na Posse ajuizada por EDP TRANSMISSÃO MA II S.Acontra LUIZ ALBERTO RODRIGUES.
A parte autora informa ser concessionária de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, nos termos do art. 21, inc. XII,
alínea da Constituição Federal de 1988 e do Contrato de Concessãon° 32/2017 celebrado com a Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, e que participou do Leilão de Transmissão 05/2016, quando arrematou o lote 11 para a construção, operação e
manutenção de: Linha de Transmissão 230 KV COELHO NETO – CHAPADINHA II, Linha de Transmissão 230 KV CHAPADINHA
II – MIRANDA II e Subestação 230/69 KV CHAPADINHA.
Alega que, dentre os deveres assumidos, se destacam a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão
caracterizadas no Anexo 6-11 do Edital do Leilão 05/2016-ANEEL, que deverão entrar em operação comercial na data de 11 de
agosto de 2021, tendo sido editada a Resolução Autorizativa n° 6.995, de 24 de abril de 2018, na qual há declaração de utilidade
pública em favor da Autora, para instituição de servidão administrativa nas áreas de terra necessárias à passagem da Linha de
Transmissão 230 KV Coelho Neto – Chapadinha II e da Linha de Transmissão 230 KV Miranda II – Chapadinha II.
O imóvel a ser constituída servidão administrativa seria de propriedade de LUIZ ALBERTO RODRIGUESelocalizado na
Lagoa Seca, zona rural, Pirapemas/MA, contendo os seguintes limites e confrontações: A poligonal inicia no ponto
MV13B-P003, situado no Km 63,75382 de coordenadas UTM E = 606.173,01 metros e N = 9.585.173,67 metros, na projeção
UTM, referidas ao Meridiano C. -45° WGr., Datum SIRGAS 2000; deste segue confrontando com MARIA DE JESUS DOS
SANTOS RODRIGUES, ao azimute plano de 312°45'38" e distância de 28,08 m até o ponto 01 de coordenadas UTM
606.152,40 metros Este e 9.585.192,74 metros Norte, deste segue confrontando com LUIZ ALBERTO RODRIGUES, ao
azimute plano de 87°20'59" e distância de 892,85 m até o ponto 02 de coordenadas UTM 607.044,29 metros Este e
9.585.234,03 metros Norte, deste segue confrontando com SEBASTIÃO JOVENTINO DA SILVA, ao azimute plano de
210°30'53" e distância de 23,89 m até o ponto 03 de coordenadas UTM 607.032,16 metros Este e 9.585.213,44 metros Norte,
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deste segue confrontando com SEBASTIÃO JOVENTINO DA SILVA, ao azimute plano de 200°35'55" e distância de 21,77 m
até o ponto 04 de coordenadas UTM 607.024,50 metros Este e 9.585.193,07 metros Norte, deste segue confrontando com
LUIZ ALBERTO RODRIGUES, ao azimute plano de 267°20'59" e distância de 795,85 m até o ponto 05 de coordenadas UTM
606.229,50 metros Este e 9.585.156,27 metros Norte, deste segue confrontando com MARIA DE JESUS DOS SANTOS
RODRIGUES, ao azimute plano de 285°04'59" e distância de 34,43 m até o ponto 06 de coordenadas UTM 606.196,26
metros Este e 9.585.165,22 metros Norte, deste segue confrontando com MARIA DE JESUS DOS SANTOS RODRIGUES, ao
azimute plano de 289°58'23" e distância de 24,73 m até o ponto MV13B-P003 de coordenadas UTM 606.173,01 metros Este
e 9.585.173,67 metros Norte, onde teve início a descrição deste perímetro. Vale ressaltar que a área total do terreno
corresponde a 304,0000 ha, conforme Registro na Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Pirapemas/MA, sob matricula
nº 419.
Sustenta a parte autora haver encomendado a elaboração de laudo, no qual a parte da propriedade atingida (3,4125 ha)
fora avaliadaem R$ 5.368,89(cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), e que, embora tenha
tentado amigavelmente negociar a concessão de servidão, não teria sido exitosa em razão de discordância do valor proposto, a
despeito de alegar haver demonstrado que o montante teria sido apurado por estudo minucioso, parametrizado e com alto grau de
confiabilidade, ensejando a propositura da presente demanda judicial.
Alegando urgência da medida pleiteada nestes autos, pois implantação da subestação visaria à prestação adequada do serviço
público de fornecimento de energia elétrica, caracterizando-se como obra de infraestrutura fundamental ao desenvolvimento do
setor elétrico do país, e indicando o valor a ser depositado judicialmente, conforme laudo elaborado, requer a concessão liminar de
imissão provisória na posse.
Com a inicial, vieram os documentos registrados sob os n.º 20623411e ss.
É o breve relatório.
Passo à fundamentação.
Na lição de Hely Lopes, servidão administrativa é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para
assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos
efetivamente suportados pelo proprietário.
Não há uma disciplina normativa específica para as servidões. A base legal para sua instituição se encontra no art. 40 do Decreto-
Lei n° 3.365/41, o qual, ao cuidar da desapropriação por utilidade pública, prescreve, ipsis litteris, que:
Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.
Ainda, nos termos do art. 6ª do Decreto n° 35.851/1954, tem-se que:
Art. 6º Os concessionários poderão promover, no caso de embaraço oposto pelos proprietários à constituição da servidão, ou ao
respectivo exercício, as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecimento, cabendo-lhes também a faculdade de utilizar-se do
processo da desapropriação, nos têrmos do art. 40 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
O entendimento, portanto, é de que se aplicam ao procedimento de servidão as regras para a desapropriação por utilidade pública,
no que couber.
Em regra, a posse ocorre somente ao final do processo, com a transferência jurídica do bem, após o pagamento da devida
indenização. No entanto, caso haja declaração de urgência e depósito prévio, é possível a imissão provisória na posse, antes, pois,
da finalização da ação, sem a oitiva da parte adversa, conforme art. 15, §1°, do Dec.-Lei n° 3.365/41.
A imissão provisória é prevista em lei, razão pela qual não se cogita em obstá-la, mormente em se tratando de constituição de
servidão pública para melhorias na rede elétrica, que tanto benefício traz à sociedade.
Acerca do tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO
DE UTILIDADE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 300, DO
CPC/15. PRESENÇA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à
comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15 – Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que
determinou a imissão provisória da parte autora na posse do imóvel objeto da ação de constituição de servidão
administrativa fundada em declaração de utilidade pública, para os fins de instituir a necessária servidão para instalação
de linha de transmissão de energia elétrica. (TJ – MG – AI: 10470170019116001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de
Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019) (Grifou-se)
Com efeito, são dois os pressupostos da imissão provisória na posse: a) declaração de urgência; e b) efetivação do depósito
prévio, cujo valor deverá ser arbitrado pelo juiz.
No caso dos autos, a parte autora invocou o caráter de urgência, conforme artigo 2º, I, da Resolução Autorizativa n° 6.995, de
24/04/2018 – ANEEL (id 20623782), a qual declarou de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa, em favor da
EDP Transmissão MA II S.A., as áreas de terra necessárias à passagem da Linha de Transmissão 230 kV Coelho Neto –
Chapadinha II e da Linha de Transmissão 230 kV Miranda II – Chapadinha II, objeto da presente demanda.
Em relação ao depósito prévio autorizador da imissão provisória, este deverá ser feito no montante apresentado pela parte autora
com base no laudo de avaliação contido no doc. de n.º id20623804- R$ 5.368,89(cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e
oitenta e nove centavos), nos termos do artigo 15, §1°, d, do Dec.-Lei n° 3.365/41.
Na espécie, o valor estabelecido para o depósito viabilizador da imissão foi aferível em perícia formalmente elaborada e, portanto,
insuscetível de ser simplesmente desconsiderado. Ainda que posteriormente outro seja o valor alcançado, para o fim exclusivo da
imissão provisória da posse tem-se como suficiente, por ora, o valor apurado no trabalho técnico apresentado.
No mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
IMPLEMENTAÇÃO DE REDE. REDE DE TRANSMISSÃO CEMIG. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ESTRITA
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A ESPÉCIE, CONSTATADAS A URGÊNCIA E A UTILIDADE PÚBLICA.
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QUESTÕES OUTRAS A SEREM ENFRENTADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO QUE CONCEDE A
LIMINAR PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que concede a liminar de
imissão na posse em ação de constituição de servidão administrativa, de natureza interlocutória e com carga de potencial
gravame, é passível de recurso de agravo que, no caso presente, deve ser processado na forma instrumental, não se
justificando a retenção para posterior exame. Está autorizada a imissão provisória na posse, em caso de servidão
administrativa, quando verificada a utilidade pública e a urgência em favor da implementação de uma rede de transmissão
pela concessionária de serviço público, bem como observado o depósito prévio de importância correspondente ao
arbitramento initio litis da indenização. Não há que se falar em impossibilidade da imissão provisória na posse quando
ainda se questiona o valor definitivo da indenização. Esse debate fica reservado, sem prejuízo para as partes, para a fase
posterior de instrução do processo. A ausência de projeto técnico e da autorização ambiental para a implementação não
inviabilizam, nesta fase, a servidão administrativa, nem obstam a possibilidade de concessão da liminar de imissão
provisória na posse. (TJ-MG- AI:10319120045293001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 10/09/2013,
Câmaras Cíveis/ 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2013) (Grifou-se)
I.- Na Servidão Administrativa de energia elétrica, o bem só se transfere ao concessionário do serviço público depois do
pagamento definitivo do preço, mas isso não impede que, mediante depósito prévio da importância estabelecida em laudo
pericial, seja a concessionária imitida imediatamente na posse. II.- O artigo 15 da Lei n° 3.365/41, em combinação com o
artigo 3º do Decreto-lei n° 1.075/70, aplicáveis as servidões administrativas, constitui uma conciliação entre as hipóteses
de premente necessidade do titular da concessão do serviço público e o preceito constitucional que preconiza a justa e
prévia indenização. III.- O depósito prévio, como previsto na lei, não tem o objetivo de cobrir, em sua inteireza, o quantum
da indenização, que só será indentificável ao final da instrução. IV.- A indenização integralizada, por determinação
constitucional, condiz com o direito de propriedade, e é devida na oportunidade em que o domínio, e não a posse, se
transfere ao concessionário, com definitividade. V.- O artigo 5°, inciso XXIV, e o § 3° do artigo 182 da Constituição Federal
em nada diferem na respectiva dicção, em relação às Cartas Federais anteriores, que impliquem uma compreensão
diferente, sobre vedarem a imissão provisória na posse do bem expropriado, na forma da legislação ordinária em vigor.
VI. - Controvertido o quantum indenizatório decorrente da imposição de servidão administrativa de energia elétrica, a
imissão provisória de posse se condiciona à realização de depósito prévio precedido de perícia judicial que estabeleça o
seu importe. (TJ – CE 17302-98.2003.8.06.0000/0 AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
Relator: Desa. GIZELA NUNES DA COSTA Orgão Julgador : 2ª CÂMARA CÍVEL , Julgado em 11/08/2004) (Grifou-se)
Ressalta-se, contudo, que a comprovação do depósito é condição para a efetivação da medida pleiteada. Outrossim, eventual
desconformidade com o laudo apresentado com a inicial poderá ser corrigida após a apresentação da contestação e laudo pericial
judicial.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSEdo imóvel descrito no documento de ID 20623408,
ficando condicionada a expedição do mandado à juntada aos autos do comprovante de depósito judicial do valor determinado.
Nos termos do art. 2°, § 2º, do Decreto n° 35.851/1954, está assegurado o acesso à área da imóvel acima.
CITE-SE a parte ré, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de se presumirem verdadeiras as
alegações feitas pelo autor, intimando-a desta decisão, para cumprimento.
Dê-se ciência à parte autora para efetuar o depósito judicial do valor arbitrado de R$ 5.368,89(cinco mil, trezentos e sessenta e
oito reais e oitenta e nove centavos), condição para a expedição do mandado de imissão, com a advertência de que a falta de
depósito significará a revogação da medida liminar e extinção do feito.
Com a comprovação do depósito, expeça-se mandado para o Cartório do Primeiro Ofício de Pirapemas/MA para averbação da
imissão provisória na posse à margem da matrícula do imóvel, nos termos do §4° do artigo 15 do Decreto-lei n. 3.365/41.
EVENTUAL VALOR DEPOSITADO NÃO PODERÁ SER LEVANTADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, nos termos do art. 34
do DL 3.365/1941.
Uma via desta decisão servirá como MANDADO DE IMISSÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprida por Oficial de
Justiça.
Cumpra-se.
Cantanhede/MA, 22 de julho de 2019.

Paulo do Nascimento Junior
Juiz de Direito

COMARCA DE CANTANHEDE/MA
Processo n.º 0800132-61.2019.8.10.0080
PROCEDIMENTO COMUM
AUTOR: EDP TRANSMISSÃO MA II S.A.
ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA, OAB/MA Nº 10.527-A; ANTÔNIO W. R. DE SENA FILHO, OAB/MA
Nº 18.272-A
RÉU: MARIA DE JESUS DOS SANTOS RODRIGUES

DECISÃO
Cuida-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido Liminar de
Imissão na Posse ajuizada por EDP TRANSMISSÃO MA II S.Acontra MARIA DE JESUS DOS SANTOS RODRIGUES.
A parte autora informa ser concessionária de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, nos termos do art. 21, inc. XII,
alínea da Constituição Federal de 1988 e do Contrato de Concessãon° 32/2017 celebrado com a Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, e que participou do Leilão de Transmissão 05/2016, quando arrematou o lote 11 para a construção, operação e
manutenção de: Linha de Transmissão 230 KV COELHO NETO – CHAPADINHA II, Linha de Transmissão 230 KV CHAPADINHA
II – MIRANDA II e Subestação 230/69 KV CHAPADINHA.
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Alega que, dentre os deveres assumidos, se destacam a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão
caracterizadas no Anexo 6-11 do Edital do Leilão 05/2016-ANEEL, que deverão entrar em operação comercial na data de 11 de
agosto de 2021, tendo sido editada a Resolução Autorizativa n° 6.995, de 24 de abril de 2018, na qual há declaração de utilidade
pública em favor da Autora, para instituição de servidão administrativa nas áreas de terra necessárias à passagem da Linha de
Transmissão 230 KV Coelho Neto – Chapadinha II e da Linha de Transmissão 230 KV Miranda II – Chapadinha II.
O imóvel a ser constituída servidão administrativa seria de propriedade de MARIA DE JESUS DOS SANTOS
RODRIGUES.Estálocalizado na Lagoa Seca, zona rural, Pirapemas/MA, contendo os seguintes limites e confrontações: A
poligonal inicia no ponto MV13-P002, situado no Km 62,70131 de coordenadas UTM E = 605.121,63 metros e N =
9.585.125,00 metros, na projeção UTM, referidas ao Meridiano C. -45° WGr., Datum SIRGAS 2000; deste segue
confrontando com ESPÓLIO DE ADELINA SANTANA MARTINS, ao azimute plano de 15°29'02" e distância de 21,05 m até o
ponto 01 de coordenadas UTM 605.127,25 metros Este e 9.585.145,29 metros Norte, deste segue confrontando com MARIA
DE JESUS DOS SANTOS RODRIGUES, ao azimute plano de 87°20'59" e distância de 1.026,24 m até o ponto 02 de
coordenadas UTM 606.152,40 metros Este e 9.585.192,74 metros Norte, deste segue confrontando com LUIZ ALBERTO
RODRIGUES, ao azimute plano de 132°45'38" e distância de 28,08 m até o ponto 03 de coordenadas UTM 606.173,01
metros Este e 9.585.173,67 metros Norte, deste segue confrontando com LUIZ ALBERTO RODRIGUES, ao azimute plano
de 109°58'23" e distância de 24,73 m até o ponto 04 de coordenadas UTM 606.196,26 metros Este e 9.585.165,22 metros
Norte, deste segue confrontando com LUIZ ALBERTO RODRIGUES, ao azimute plano de 105°04'59" e distância de 34,43 m
até o ponto 05 de coordenadas UTM 606.229,50 metros Este e 9.585.156,27 metros Norte, deste segue confrontando com
MARIA DE JESUS DOS SANTOS RODRIGUES, ao azimute plano de 267°20'59" e distância de 1.114,68 m até o ponto 06 de
coordenadas UTM 605.116,01 metros Este e 9.585.104,72 metros Norte, deste segue confrontando com ESPÓLIO DE
ADELINA SANTANA MARTINS, ao azimute plano de 15°29'02" e distância de 21,05 m até o ponto MV13-P002 de
coordenadas UTM 605.121,63 metros Este e 9.585.125,00 metros Norte, onde teve início a descrição deste perímetro. Vale
ressaltar que a área total do terreno corresponde a 160,2300 ha, conforme Registro na Serventia Extrajudicial do Ofício
Único de Pirapemas/MA, sob matricula nº 647.
Sustenta a parte autora haver encomendado a elaboração de laudo, no qual a parte da propriedade atingida (4,2423ha)
fora avaliadaem R$ 6.751,78(seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), e que, embora tenha
tentado amigavelmente negociar a concessão de servidão, não teria sido exitosa em razão de discordância do valor proposto, a
despeito de alegar haver demonstrado que o montante teria sido apurado por estudo minucioso, parametrizado e com alto grau de
confiabilidade, ensejando a propositura da presente demanda judicial.
Alegando urgência da medida pleiteada nestes autos, pois implantação da subestação visaria à prestação adequada do serviço
público de fornecimento de energia elétrica, caracterizando-se como obra de infraestrutura fundamental ao desenvolvimento do
setor elétrico do país, e indicando o valor a ser depositado judicialmente, conforme laudo elaborado, requer a concessão liminar de
imissão provisória na posse.
Com a inicial, vieram os documentos registrados sob os n.º 20622977 e ss.
É o breve relatório.
Passo à fundamentação.
Na lição de Hely Lopes, servidão administrativa é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para
assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos
efetivamente suportados pelo proprietário.
Não há uma disciplina normativa específica para as servidões. A base legal para sua instituição se encontra no art. 40 do Decreto-
Lei n° 3.365/41, o qual, ao cuidar da desapropriação por utilidade pública, prescreve, ipsis litteris, que:
Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.
Ainda, nos termos do art. 6ª do Decreto n° 35.851/1954, tem-se que:
Art. 6º Os concessionários poderão promover, no caso de embaraço oposto pelos proprietários à constituição da servidão, ou ao
respectivo exercício, as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecimento, cabendo-lhes também a faculdade de utilizar-se do
processo da desapropriação, nos têrmos do art. 40 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
O entendimento, portanto, é de que se aplicam ao procedimento de servidão as regras para a desapropriação por utilidade pública,
no que couber.
Em regra, a posse ocorre somente ao final do processo, com a transferência jurídica do bem, após o pagamento da devida
indenização. No entanto, caso haja declaração de urgência e depósito prévio, é possível a imissão provisória na posse, antes, pois,
da finalização da ação, sem a oitiva da parte adversa, conforme art. 15, §1°, do Dec.-Lei n° 3.365/41.
A imissão provisória é prevista em lei, razão pela qual não se cogita em obstá-la, mormente em se tratando de constituição de
servidão pública para melhorias na rede elétrica, que tanto benefício traz à sociedade.
Acerca do tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO
DE UTILIDADE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 300, DO
CPC/15. PRESENÇA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à
comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15 – Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que
determinou a imissão provisória da parte autora na posse do imóvel objeto da ação de constituição de servidão
administrativa fundada em declaração de utilidade pública, para os fins de instituir a necessária servidão para instalação
de linha de transmissão de energia elétrica. (TJ – MG – AI: 10470170019116001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de
Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019) (Grifou-se)
Com efeito, são dois os pressupostos da imissão provisória na posse: a) declaração de urgência; e b) efetivação do depósito
prévio, cujo valor deverá ser arbitrado pelo juiz.
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No caso dos autos, a parte autora invocou o caráter de urgência, conforme artigo 2º, I, da Resolução Autorizativa n° 6.995, de
24/04/2018 – ANEEL (id 20623000), a qual declarou de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa, em favor da
EDP Transmissão MA II S.A., as áreas de terra necessárias à passagem da Linha de Transmissão 230 kV Coelho Neto –
Chapadinha II e da Linha de Transmissão 230 kV Miranda II – Chapadinha II, objeto da presente demanda.
Em relação ao depósito prévio autorizador da imissão provisória, este deverá ser feito no montante apresentado pela parte autora
com base no laudo de avaliação contido no doc. de n.º id20623020- R$ 6.751,78(seis mil, setecentos e cinquenta e um reais
e setenta e oito centavos)nos termos do artigo 15, §1°, d, do Dec.-Lei n° 3.365/41.
Na espécie, o valor estabelecido para o depósito viabilizador da imissão foi aferível em perícia formalmente elaborada e, portanto,
insuscetível de ser simplesmente desconsiderado. Ainda que posteriormente outro seja o valor alcançado, para o fim exclusivo da
imissão provisória da posse tem-se como suficiente, por ora, o valor apurado no trabalho técnico apresentado.
No mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
IMPLEMENTAÇÃO DE REDE. REDE DE TRANSMISSÃO CEMIG. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ESTRITA
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A ESPÉCIE, CONSTATADAS A URGÊNCIA E A UTILIDADE PÚBLICA.
QUESTÕES OUTRAS A SEREM ENFRENTADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO QUE CONCEDE A
LIMINAR PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que concede a liminar de
imissão na posse em ação de constituição de servidão administrativa, de natureza interlocutória e com carga de potencial
gravame, é passível de recurso de agravo que, no caso presente, deve ser processado na forma instrumental, não se
justificando a retenção para posterior exame. Está autorizada a imissão provisória na posse, em caso de servidão
administrativa, quando verificada a utilidade pública e a urgência em favor da implementação de uma rede de transmissão
pela concessionária de serviço público, bem como observado o depósito prévio de importância correspondente ao
arbitramento initio litis da indenização. Não há que se falar em impossibilidade da imissão provisória na posse quando
ainda se questiona o valor definitivo da indenização. Esse debate fica reservado, sem prejuízo para as partes, para a fase
posterior de instrução do processo. A ausência de projeto técnico e da autorização ambiental para a implementação não
inviabilizam, nesta fase, a servidão administrativa, nem obstam a possibilidade de concessão da liminar de imissão
provisória na posse. (TJ-MG- AI:10319120045293001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 10/09/2013,
Câmaras Cíveis/ 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2013) (Grifou-se)
I.- Na Servidão Administrativa de energia elétrica, o bem só se transfere ao concessionário do serviço público depois do
pagamento definitivo do preço, mas isso não impede que, mediante depósito prévio da importância estabelecida em laudo
pericial, seja a concessionária imitida imediatamente na posse. II.- O artigo 15 da Lei n° 3.365/41, em combinação com o
artigo 3º do Decreto-lei n° 1.075/70, aplicáveis as servidões administrativas, constitui uma conciliação entre as hipóteses
de premente necessidade do titular da concessão do serviço público e o preceito constitucional que preconiza a justa e
prévia indenização. III.- O depósito prévio, como previsto na lei, não tem o objetivo de cobrir, em sua inteireza, o quantum
da indenização, que só será indentificável ao final da instrução. IV.- A indenização integralizada, por determinação
constitucional, condiz com o direito de propriedade, e é devida na oportunidade em que o domínio, e não a posse, se
transfere ao concessionário, com definitividade. V.- O artigo 5°, inciso XXIV, e o § 3° do artigo 182 da Constituição Federal
em nada diferem na respectiva dicção, em relação às Cartas Federais anteriores, que impliquem uma compreensão
diferente, sobre vedarem a imissão provisória na posse do bem expropriado, na forma da legislação ordinária em vigor.
VI. - Controvertido o quantum indenizatório decorrente da imposição de servidão administrativa de energia elétrica, a
imissão provisória de posse se condiciona à realização de depósito prévio precedido de perícia judicial que estabeleça o
seu importe. (TJ – CE 17302-98.2003.8.06.0000/0 AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
Relator: Desa. GIZELA NUNES DA COSTA Orgão Julgador : 2ª CÂMARA CÍVEL , Julgado em 11/08/2004) (Grifou-se)
Ressalta-se, contudo, que a comprovação do depósito é condição para a efetivação da medida pleiteada. Outrossim, eventual
desconformidade com o laudo apresentado com a inicial poderá ser corrigida após a apresentação da contestação e laudo pericial
judicial.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSEdo imóvel descrito no documento de ID 20622623,
ficando condicionada a expedição do mandado à juntada aos autos do comprovante de depósito judicial do valor determinado.
Nos termos do art. 2°, § 2º, do Decreto n° 35.851/1954, está assegurado o acesso à área da imóvel acima.
CITE-SE a parte ré, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de se presumirem verdadeiras as
alegações feitas pelo autor, intimando-a desta decisão, para cumprimento.
Dê-se ciência à parte autora para efetuar o depósito judicial do valor arbitrado de R$ 6.751,78(seis mil, setecentos e cinquenta e
um reais e setenta e oito centavos) condição para a expedição do mandado de imissão, com a advertência de que a falta de
depósito significará a revogação da medida liminar e extinção do feito.
Com a comprovação do depósito, expeça-se mandado para o Cartório do Primeiro Ofício de Pirapemas/MA para averbação da
imissão provisória na posse à margem da matrícula do imóvel, nos termos do §4° do artigo 15 do Decreto-lei n. 3.365/41.
EVENTUAL VALOR DEPOSITADO NÃO PODERÁ SER LEVANTADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, nos termos do art. 34
do DL 3.365/1941.
Uma via desta decisão servirá como MANDADO DE IMISSÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprida por Oficial de
Justiça.
Cumpra-se.
Cantanhede/MA, 22 de julho de 2019.

Paulo do Nascimento Junior
Juiz de Direito
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COMARCA DE CANTANHEDE/MA

Processo n.º 0800137-83.2019.8.10.0080

PROCEDIMENTO COMUM

AUTOR: EDP TRANSMISSÃO MA II S.A.

RÉU: JOSÉ AMÉRICO ARRUDA MOUTA

DECISÃO

Cuida-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido Liminar de Imissão na Posse ajuizada por

EDP TRANSMISSÃO MA II S.A contra JOSÉ AMÉRICO ARRUDA MOUTA.

A parte autora informa ser concessionária de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, nos termos do art. 21, inc. XII, alínea da Constituição Federal

de 1988 e do Contrato de Concessão n° 32/2017 celebrado com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e que participou do Leilão de Transmissão

05/2016, quando arrematou o lote 11 para a construção, operação e manutenção de: Linha de Transmissão 230 KV COELHO NETO – CHAPADINHA II, Linha

de Transmissão 230 KV CHAPADINHA II – MIRANDA II e Subestação 230/69 KV CHAPADINHA.

Alega que, dentre os deveres assumidos, se destacam a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão caracterizadas no Anexo 6-11 do

Edital do Leilão 05/2016-ANEEL, que deverão entrar em operação comercial na data de 11 de agosto de 2021, tendo sido editada a Resolução Autorizativa n°

6.995, de 24 de abril de 2018, na qual há declaração de utilidade pública em favor da Autora, para instituição de servidão administrativa nas áreas de terra

necessárias à passagem da Linha de Transmissão 230 KV Coelho Neto – Chapadinha II e da Linha de Transmissão 230 KV Miranda II – Chapadinha II.

O imóvel a ser constituída servidão administrativa seria de propriedade de JOSÉ AMÉRICO ARRUDA MOUTA e sua localização dá-se partindo do centro

da cidade de Cantanhede,segue pela Rua José Sarney, após a travessia do Rio Itapecuru, segue por estrada vicinal por 19 km, até a propriedade, contendo os

seguintes limites e confrontações: A poligonal inicia no ponto MV10-P002, situado no Km 32,67563 de coordenadas UTM E = 583.629,02 metros e N =

9.599.792,52 metros, na projeção UTM, referidas ao Meridiano C. -45° WGr., Datum SIRGAS 2000; deste segue confrontando com AGROPECUÁRIA MARATÁ

LTDA, ao azimute plano de 326°01'16" e distância de 29,61 m até o ponto 01 de coordenadas UTM 583.612,47 metros Este e 9.599.817,07 metros Norte, deste

segue confrontando com JOSÉ AMÉRICO ARRUDA MOUTA, ao azimute plano de 103°31'46" e distância de 1.419,31 m até o ponto 02 de coordenadas UTM

584.992,40 metros Este e 9.599.485,03 metros Norte, deste segue confrontando com JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, ao azimute plano de

236°06'45" e distância de 27,16 m até o ponto 03 de coordenadas UTM 584.969,85 metros Este e 9.599.469,88 metros Norte, deste segue confrontando com

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, ao azimute plano de 236°44'23" e distância de 27,44 m até o ponto 04 de coordenadas UTM 584.946,91 metros Este e

9.599.454,83 metros Norte, deste segue confrontando com JOSÉ AMÉRICO ARRUDA MOUTA, ao azimute plano de 283°31'46" e distância de 1.338,08 m até o

ponto 05 de coordenadas UTM 583.645,96 metros Este e 9.599.767,87 metros Norte, deste segue confrontando com AGROPECUÁRIA MARATÁ LTDA, ao

azimute plano de 325°30'04" e distância de 29,91 m até o ponto MV10-P002 de coordenadas UTM 583.629,02 metros Este e 9.599.792,52 metros Norte, onde

teve início a descrição deste perímetro. Vale ressaltar que a área total do terreno corresponde a 423,518 ha, conforme Contrato Particular de Compra e Venda,

sem o devido registro imobiliário.

Sustenta a parte autora haver encomendado a elaboração de laudo, no qual a parte da propriedade atingida (5,5156 ha) fora avaliada em R$ 8.426,32 (

oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos) ,

e que, embora tenha tentado amigavelmente negociar a concessão de servidão, não teria sido exitosa em razão de discordância do valor proposto, a despeito de

alegar haver demonstrado que o montante teria sido apurado por estudo minucioso, parametrizado e com alto grau de confiabilidade, ensejando a propositura da

presente demanda judicial.

Alegando urgência da medida pleiteada nestes autos, pois implantação da subestação visaria à prestação adequada do serviço público de fornecimento de

energia elétrica, caracterizando-se como obra de infraestrutura fundamental ao desenvolvimento do setor elétrico do país, e indicando o valor a ser depositado

judicialmente, conforme laudo elaborado, requer a concessão liminar de imissão provisória na posse.

Com a inicial, vieram os documentos registrados sob os n.º 20588173 e ss.

É o breve relatório.

Passo à fundamentação.

Na lição de Hely Lopes, servidão administrativa é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e

conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário.

Não há uma disciplina normativa específica para as servidões. A base legal para sua instituição se encontra no art. 40 do Decreto-Lei n° 3.365/41, o qual, ao

cuidar da desapropriação por utilidade pública, prescreve, ipsis litteris, que:

Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.

Ainda, nos termos do art. 6ª do Decreto n° 35.851/1954, tem-se que:

Art. 6º Os concessionários poderão promover, no caso de embaraço oposto pelos proprietários à constituição da servidão, ou ao

respectivo exercício, as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecimento, cabendo-lhes também a faculdade de utilizar-se

do processo da desapropriação, nos têrmos do art. 40 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
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O entendimento, portanto, é de que se aplicam ao procedimento de servidão as regras para a desapropriação por utilidade pública, no que couber.

Em regra, a posse ocorre somente ao final do processo, com a transferência jurídica do bem, após o pagamento da devida indenização. No entanto, caso haja

declaração de urgência e depósito prévio, é possível a imissão provisória na posse, antes, pois, da finalização da ação, sem a oitiva da parte adversa, conforme

art. 15, §1°, do Dec.-Lei n° 3.365/41.

A imissão provisória é prevista em lei, razão pela qual não se cogita em obstá-la, mormente em se tratando de constituição de servidão pública para melhorias na

rede elétrica, que tanto benefício traz à sociedade.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA.

TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15. PRESENÇA.

DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da

probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300,

do CPC/15 – Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que determinou a imissão provisória da parte

autora na posse do imóvel objeto da ação de constituição de servidão administrativa fundada em declaração de

utilidade pública, para os fins de instituir a necessária servidão para instalação de linha de transmissão de energia

elétrica. (TJ – MG – AI: 10470170019116001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de

Publicação: 26/02/2019) (Grifou-se)

Com efeito, são dois os pressupostos da imissão provisória na posse: a) declaração de urgência; e b) efetivação do depósito prévio, cujo valor deverá ser

arbitrado pelo juiz.

No caso dos autos, a parte autora invocou o caráter de urgência, conforme artigo 2º, I, da Resolução Autorizativa n° 6.995, de 24/04/2018 – ANEEL (id

20588726), a qual declarou de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa, em favor da EDP Transmissão MA II S.A., as áreas de terra

necessárias à passagem da Linha de Transmissão 230 kV Coelho Neto – Chapadinha II e da Linha de Transmissão 230 kV Miranda II – Chapadinha II, objeto da

presente demanda.

Em relação ao depósito prévio autorizador da imissão provisória, este deverá ser feito no montante apresentado pela parte autora com base no laudo de

avaliação contido no doc. de n.º id 20588774 - R$ 8.426,32 (oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), nos termos do artigo 15,

§1°, d, do Dec.-Lei n° 3.365/41.

Na espécie, o valor estabelecido para o depósito viabilizador da imissão foi aferível em perícia formalmente elaborada e, portanto, insuscetível de ser

simplesmente desconsiderado. Ainda que posteriormente outro seja o valor alcançado, para o fim exclusivo da imissão provisória da posse tem-se como

suficiente, por ora, o valor apurado no trabalho técnico apresentado.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.

IMPLEMENTAÇÃO DE REDE. REDE DE TRANSMISSÃO CEMIG. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ESTRITA

OBSERVÂNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A ESPÉCIE, CONSTATADAS A URGÊNCIA E A UTILIDADE PÚBLICA.

QUESTÕES OUTRAS A SEREM ENFRENTADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO.

DECISÃO QUE CONCEDE A LIMINAR PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão

que concede a liminar de imissão na posse em ação de constituição de servidão administrativa, de natureza interlocutória e com

carga de potencial gravame, é passível de recurso de agravo que, no caso presente, deve ser processado na forma

instrumental, não se justificando a retenção para posterior exame. Está autorizada a imissão provisória na posse, em caso

de servidão administrativa, quando verificada a utilidade pública e a urgência em favor da implementação de uma rede

de transmissão pela concessionária de serviço público, bem como observado o depósito prévio de importância

correspondente ao arbitramento initio litis da indenização. Não há que se falar em impossibilidade da imissão

provisória na posse quando ainda se questiona o valor definitivo da indenização. Esse debate fica reservado, sem

prejuízo para as partes, para a fase posterior de instrução do processo. A ausência de projeto técnico e da autorização

ambiental para a implementação não inviabilizam, nesta fase, a servidão administrativa, nem obstam a possibilidade de

concessão da liminar de imissão provisória na posse. (TJ-MG- AI:10319120045293001 MG, Relator: Armando Freire, Data de

Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis/ 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2013) (Grifou-se)

I.- Na Servidão Administrativa de energia elétrica, o bem só se transfere ao concessionário do serviço público depois

do pagamento definitivo do preço, mas isso não impede que, mediante depósito prévio da importância estabelecida em

laudo pericial, seja a concessionária imitida imediatamente na posse. II.- O artigo 15 da Lei n° 3.365/41, em combinação

com o artigo 3º do Decreto-lei n° 1.075/70, aplicáveis as servidões administrativas, constitui uma conciliação entre as hipóteses

de premente necessidade do titular da concessão do serviço público e o preceito constitucional que preconiza a justa e prévia

indenização. III.- O depósito prévio, como previsto na lei, não tem o objetivo de cobrir, em sua inteireza, o quantum da

indenização, que só será indentificável ao final da instrução. IV.- A indenização integralizada, por determinação

constitucional, condiz com o direito de propriedade, e é devida na oportunidade em que o domínio, e não a posse, se transfere

ao concessionário, com definitividade. V.- O artigo 5°, inciso XXIV, e o § 3° do artigo 182 da Constituição Federal em nada
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diferem na respectiva dicção, em relação às Cartas Federais anteriores, que impliquem uma compreensão diferente, sobre

vedarem a imissão provisória na posse do bem expropriado, na forma da legislação ordinária em vigor. VI. - Controvertido o

quantum indenizatório decorrente da imposição de servidão administrativa de energia elétrica, a imissão provisória de posse se

condiciona à realização de depósito prévio precedido de perícia judicial que estabeleça o seu importe. (TJ – CE

17302-98.2003.8.06.0000/0 AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, Relator: Desa. GIZELA

NUNES DA COSTA Orgão Julgador : 2ª CÂMARA CÍVEL , Julgado em 11/08/2004) (Grifou-se)

Ressalta-se, contudo, que a comprovação do depósito é condição para a efetivação da medida pleiteada. Outrossim, eventual desconformidade com o

laudo apresentado com a inicial poderá ser corrigida após a apresentação da contestação e laudo pericial judicial.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE do imóvel descrito no documento de ID 20588760, ficando condicionada a

expedição do mandado à juntada aos autos do comprovante de depósito judicial do valor determinado.

Nos termos do art. 2°, § 2º, do Decreto n° 35.851/1954, está assegurado o acesso à área da imóvel acima.

CITE-SE a parte ré, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações feitas pelo autor,

intimando-a desta decisão, para cumprimento.

Dê-se ciência à parte autora para efetuar o depósito judicial do valor arbitrado de R$ 8.426,32 (oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e dois

centavos), condição para a expedição do mandado de imissão, com a advertência de que a falta de depósito significará a revogação da medida liminar e

extinção do feito.

Deixo de determinar a expedição de mandado para averbação da imissão provisória na posse à margem da matrícula do imóvel, nos termos do §4° do

artigo 15 do Decreto-lei n. 3.365/41, haja vista a ausência de registro imobiliário do imóvel em questão.

EVENTUAL VALOR DEPOSITADO NÃO PODERÁ SER LEVANTADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, nos termos do art. 34 do DL 3.365/1941.

Uma via desta decisão servirá como MANDADO DE IMISSÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprida por Oficial de Justiça.

Cumpra-se.

Cantanhede/MA, 22 de julho de 2019.

Paulo do Nascimento Junior

Juiz de Direito

Processo n.º 0800211-40.2019.8.10.0080
REQUERENTE: ANTONIO MARIANO SILVA
ADVOGADO: Ana Carolina Aguiar Costa da Fonseca, OAB nº 8.899;Flávio Samuel Santos Pinto, OAB nº 8.497;Allen
Leandro Santos Pinto, OAB nº 15770
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A

DECISÃO
Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO LIMINARformulada por ANTÔNIO MARIANO SILVAem face do BANCO
BRADESCO S/A, todos devidamente qualificados na inicial.
Aduz o autor que, em maio de 2016, foi surpreendido com um valor reduzido dos seus proventos em R$ 281,10 e recebeu apenas
o valor de R$ 655,90. Ao procurar o banco Bradesco, banco que realiza os pagamentos, fora informado que tratava-se de
empréstimo consignado que a sua falecida esposa havia contraído e a reclamada havia incluído no novo benefício.
Afirma que fora até o INSS e recebeu os extratos dos pagamentos, confirmando o desconto de empréstimo consignado que não
contratara.
Requer liminarmente que sejam cancelados os descontos do empréstimo consignado e eventuais cobranças e/ou execuções, haja
vista que o empréstimo em questão ser indevido e tais descontos comprometerem o sustento do autor e de seus familiares.
Fundamento seu pedido no fato de que a aparência do bom direito estaria comprovada através dos descontos apresentados nos
extratos do benefício do INSS juntados aos autos e o perigo eminente consistiria no comprometimento do sustento de uma família,
frente a verba de natureza alimentar, bem como os modestos valores recebidos pelo autor.
Os autos vieram conclusos.
É o relato necessário. Passo à fundamentação.
-SOBRE O PEDIDO DE LIMINAR.
Quanto a concessão de tutela de urgência, cumpre destacar, de início, que, o novo Código de Processo Civil estabelece, no artigo
300 e seguintes, os pressupostos para o pedido de antecipação de tutela de urgência, vejamos:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir
os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
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decisão.
No caso em tela, ao menos à primeira vista, não vislumbro o fumus boni iuris, tendo em vista que não há comprovação cabal de que
os valores descontados no benefício previdência do requerente, trata-se de empréstimo consignado que sua falecida esposa havia
contraído e a reclamada incluído no novo benefício. Assim, entendo que a probabilidade do direito não restou demonstrada,
fazendo-se, pois, necessária dilação probatória quanto aos fatos alegados.
De igual modo, não resta evidenciado o periculum in mora.O próprio reclamante afirma na petição inicial que está ciente dos
descontos supostamente indevidos desde maio de 2016, ou seja, passaram-se mais de 03 (três) anos sem irresignação do
requerente, considerando-se que a presente demanda foi proposta em 18.07.2019.
Além disso, há claro perigo de irreversibilidade em caso de deferimento da tutela de urgência, a fazer incidir na espécie o teor do §
3º, do artigo 300, do CPC, que veda a concessão da tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência, considerando a necessidade de dilação probatória, restando, pois não
exitosa a verossimilhança das alegações ante a ausência dos pressupostos necessários para a sua concessão.
Ademais, a matéria em questão foi objeto central de debate no Incidente de Resoluçãode Demanda Repetitiva (IRDR),
distribuído no Egrégio Tribunal do Maranhão sob o n. 53983/2016 (TJ/MA) de Relatoria do DesembargadorJaime Araújo que
proferiu despacho determinando a suspensão de todos as demandas sobre idêntica controvérsia.
Ademais o Incidente acima referido fora efetivamente julgado pela Corte Estadual em 14 de agosto de 2017 determinando a
suspensão de todos os processos em trâmite.
Portanto, declaro a suspensão do feito e aguarde o mesmo em secretaria até o trânsito em julgado do supracitado
incidente. Após, voltem-me conclusos.
Providências necessárias.
O PRESENTE SERVE COMO MANDADO.
Intime-se. Cumpra-se.
Cantanhede, MA, 16de agostode 2019.

Paulo do Nascimento Junior
Juiz de Direito

Processo nº 0800067-66.2019.8.10.0080

DESPACHO

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS, E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por MANOEL

DA CONCEIÇÃO em face do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. Alega, em síntese, desconto indevido de empréstimo consignado não contratado em seu

benefício previdenciário.

Ocorre que a matéria em questão foi objeto central de debate no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR), distribuído no Egrégio Tribunal do

Maranhão sob o n. 53983/2016 (TJ/MA) de Relatoria do Desembargador Jaime Araújo que proferiu

despacho determinando a suspensão de todos as demandas sobre idêntica controvérsia.

Ademais o Incidente acima referido fora efetivamente julgado pela Corte Estadual em 14 de agosto de 2017 determinando a suspensão de todos os processos

em trâmite.

Portanto, declaro a suspensão do feito e aguarde o mesmo em secretaria até o trânsito em julgado do supracitado incidente. Após, voltem-me conclusos.

Providências necessárias.

O PRESENTE SERVE COMO MANDADO.

Intime-se. Cumpra-se.

Cantanhede, MA, 07 de maio de 2019.
Paulo do Nascimento Junior

Juiz de Direito

Processo nº 0800068-51.2019.8.10.0080

DESPACHO

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS, E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por MANOEL

DA CONCEIÇÃO em face do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. Alega, em síntese, desconto indevido de empréstimo consignado não contratado em seu

benefício previdenciário.
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Ocorre que a matéria em questão foi objeto central de debate no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR), distribuído no Egrégio Tribunal do

Maranhão sob o n. 53983/2016 (TJ/MA) de Relatoria do Desembargador Jaime Araújo que proferiu

despacho determinando a suspensão de todos as demandas sobre idêntica controvérsia.

Ademais o Incidente acima referido fora efetivamente julgado pela Corte Estadual em 14 de agosto de 2017 determinando a suspensão de todos os processos

em trâmite.

Portanto, declaro a suspensão do feito e aguarde o mesmo em secretaria até o trânsito em julgado do supracitado incidente. Após, voltem-me conclusos.

Providências necessárias.

O PRESENTE SERVE COMO MANDADO.

Intime-se. Cumpra-se.

Cantanhede, MA, 07 de maio de 2019.
Paulo do Nascimento Junior

Juiz de Direito

Processo nº 0800069-36.2019.8.10.0080

DESPACHO

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS, E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por MANOEL

DA CONCEIÇÃO em face do BANCO VOTORANTIM S/A. Alega, em síntese, desconto indevido de empréstimo consignado não contratado em seu benefício

previdenciário.

Ocorre que a matéria em questão foi objeto central de debate no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR), distribuído no Egrégio Tribunal do

Maranhão sob o n. 53983/2016 (TJ/MA) de Relatoria do Desembargador Jaime Araújo que proferiu

despacho determinando a suspensão de todos as demandas sobre idêntica controvérsia.

Ademais o Incidente acima referido fora efetivamente julgado pela Corte Estadual em 14 de agosto de 2017 determinando a suspensão de todos os processos

em trâmite.

Portanto, declaro a suspensão do feito e aguarde o mesmo em secretaria até o trânsito em julgado do supracitado incidente. Após, voltem-me conclusos.

Providências necessárias.

O PRESENTE SERVE COMO MANDADO.

Intime-se. Cumpra-se.

Cantanhede, MA, 07 de maio de 2019.
Paulo do Nascimento Junior

Juiz de Direito

Processo nº 0800078-95.2019.8.10.0080

DESPACHO

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS, E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por MANOEL

DA CONCEIÇÃO em face do BANCO PAN S/A. Alega, em síntese, desconto indevido de empréstimo consignado não contratado em seu benefício

previdenciário.

Ocorre que a matéria em questão foi objeto central de debate no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR), distribuído no Egrégio Tribunal do

Maranhão sob o n. 53983/2016 (TJ/MA) de Relatoria do Desembargador Jaime Araújo que proferiu

despacho determinando a suspensão de todos as demandas sobre idêntica controvérsia.

Ademais o Incidente acima referido fora efetivamente julgado pela Corte Estadual em 14 de agosto de 2017 determinando a suspensão de todos os processos

em trâmite.
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Portanto, declaro a suspensão do feito e aguarde o mesmo em secretaria até o trânsito em julgado do supracitado incidente. Após, voltem-me conclusos.

Providências necessárias.

O PRESENTE SERVE COMO MANDADO.

Intime-se. Cumpra-se.

Cantanhede, MA, 07 de maio de 2019.
Paulo do Nascimento Junior

Juiz de Direito

PROCESSO: 1185-47.2018.8.10.0080
REQUERENTE: A C F, C E F S, F M F S, G G F R, M G F S, ( MENORES ) JOANA FERREIRA
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA, OAB/MA 8011
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REQUERENTE, ATRAVÉS DO ADVOGADO CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA,
OAB/MA 8011, PARA TOMAR CONHECIMENTO DO DESPACHO PROFERIDO NOS AUTOS, CONFORME ADIANTE
TRANSCRITO:

DESPACHO

Trata-se de AÇÃO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (artigo 303/NCPC) ajuizada por JOANA FERREIRA objetivando a
GUARDA dos menores C. E. F. S., F. M. F. D. S., A. C. F., M. G. F. D. S. e G. G. F. R.
Narra que a autora, avó materna dos menores em questão mantém na mesma morada convivência harmônica desde o seu
nascimento e crescimento, informando que a genitora dos menores, faleceu no dia 30.07.2018, vítima de acidente de trânsito
(motocicleta).
Relata que, após o falecimento de Maria Cristina Ferreira, genitora dos menores e em razão dos genitores dos mesmos, que não
demonstram interesse em criá-los. A autora resolveu procurar a Justiça para legalizar a guarda dos menores ficando em sua posse
de forma definitiva.
Aduz que os contatos familiares se estreitaram ainda mais, eis que a avó materna dos menores decidiu cuidar dos seus netos
como fossem seus filhos.
Alega que a autora possui ampla condição para gerir os interesses básicos dos menores em seus tópicos essenciais, seja em
relação ao aspecto cultural e mesmo no familiar, eis que, a avó é lavradeira, e reside em casa própria.
Afirma que, antes mesmo do falecimento da genitora dos menores, a autora vem buscando o melhor dos seus netos já
disponibilizando moradia e educação, mostrando assim, a total preocupação com seus netos, pretendendo a presente guarda
provisória para, além de mantê-los em sua companhia, gerir e administrar seus interesses pessoais até a sua maioridade como
também, para representá-los junto aos órgãos públicos, entidades privadas e congêneres, eis que, assim necessitam de
documentos regulares e válidos para exibição perante autoridades, sempre que lhe for solicitado.
Requer, ao final, a título de antecipação dos efeitos da tutela, o deferimento de TUTELA PROVISÓRIA, na forma do Estatuto da
Criança e do Adolescente, para assumir a guarda dos menores acima citados.
Pois bem.
Verifica-se a necessidade de maiores informações para análise do pedido concessão da tutela provisória.
Desse modo, expeça-se ofício ao CRAS do Município de Cantanhede/MA para, no prazo de 20 (vinte) dias, elaborar estudo social,
a ser realizado por uma das assistentes sociais. Referido ofício deve indicar expressamente eventual a possibilidade de
responsabilização do diretor (a) do referido órgão no caso de descumprimento.
Em seguida, com o estudo social nos autos, vistas ao Ministério Público Estadual, para manifestação específica quanto ao pedido
de tutela antecipada de guarda provisória.
Após cumprimento das diligências acima referidas, voltem-me os autos para decisão.
Processe-se o feito em SEGREDO DE JUSTIÇA, na forma do artigo 189, inciso II, NCPC.
Serve o presente despacho como mandado e ofício.
Cantanhede, MA, 19 de agosto de 2019.

Paulo do Nascimento Junior
Juiz de Direito

Processo n. 1321-78.2017.8.10.0080
AÇÃO PENAL
RÉU: FRANCISCO SILVA DE CARVALHO
ADVOGADO: MANOEL DE SOUSA VALE, OAB/MA n. 8128
FINALIDADE: INTIMAR o réu FRANCISCO SILVA DE CARVALHO, por meio de seu advogado Dr. MANOEL DE SOUSA VALE,
OAB/MA n. 8128, para tomar conhecimento da decisão abaixo transcrita:
Processo nº 1321-78.2017.8.10.0080
DESPACHO
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Trata-se de pedido formulado pelo réu, por intermédio de seu advogado, objetivando a transferência da Unidade Prisional de
Pedrinhas para a APAC de Pedreiras (f. 291).
Alega que foi condenado nas sanções dos artigos 157, caput, do Código Penal, a 90 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão e ao
pagamento de 2478 dias-multa, encontrando-se cumprindo pena no presídio de Pedrinhas/MA.
Afirma que por se tratar de elevada sanção, o réu deverá cumprir fechado a integralidade da pena (30 anos).
Aduz que a família do réu é pobre reside no município de Coroatá/MA, o que onera sobretudo, a parca economia para prestar
visitas semanais ao réu.
O pedido veio acompanhado dos documentos de f. 292/294.
Ministério Público Estadual requereu a expedição de ofício ao Diretor do Complexo Prisional de Pedrinhas solicitando informações
acerca da necessidade e conveniência da medida de transferência do referido detento para o presídio APAC de Pedreiras (f. 298).
Pois bem.
-SOBRE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PRESO.
Anote-se que o réu encontra-se ergastulado na Unidade Prisional de Pedrinhas em São Luís/MA.
Registre-se que já foi expedida guia de execução provisória em nome do condenado FRANCISCO SILVA DE CARVALHO,
cadastrada no sistema VEP/CNJ sob o n.º 42861, cujo destino foi a 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, conforme
demonstra extrato do sistema de f. 294.
Desse modo, resta evidenciado que é da competência da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA analisar eventual pedido
de transferência do preso.
Ressalte-se que os arts. 66, V, "g" c/c 86, § 1º, ambos da Lei de Execuções Penais estabelecem:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)
V - determinar:
(...)
g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;
h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei.
(...) Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra
unidade, em estabelecimento local ou da União.
§ 1o A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados,
quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.
(...)
Ante o exposto deixo de apreciar o pedido de transferência do réu preso, tendo em vista falecer competência a este juízo de
Cantanhede/MA para analisar a questão.
- SOBRE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.
Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos inerentes aos recursos em geral, quais sejam: sucumbência, tempestividade,
legitimidade e interesse processual, recebo a presente apelação interposta pela defesa do réu FRANCISCO SILVA DE
CARVALHO (f. 279/283), nos seus legais e jurídicos efeitos.
Abra-se vista ao apelado para, no prazo legal, contra-arrazoar.
Findo prazo, com ou sem, contrarrazões, subam os autos ao EG. Tribunal de Justiça do Maranhão, com as homenagens de estilo.
Cumpra-se. Providências necessárias.
UMA CÓPIA DA PRESENTE SERVIRÁ COMO MANDADO E OFÍCIO.
Cantanhede, 21 de agosto de 2019.

Paulo do Nascimento Junior
Juiz de Direito

Resp: 186841

Processo n. 315-65.2019.8.10.0080
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
FLAGRANTEADO:FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA SANTOS FILHO
Finalidade: INTIMAR o acusado, por meio de sua advogada, Dra. HELLEN ROUSE MOREIRA, OAB/MA n. 16.318, para tomar
ciência da segunte decisão abaixo transcrita:
PROCESSO N.º 315-65.2019.8.10.0080
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
ACUSADO: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA SANTOS FILHO (v. "CHICO")

DECISÃO

Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (f. 19/22) formulado por FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
SANTOS FILHO (v. "CHICO"), já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio de sua advogada, contra decisão
que decretou sua prisão preventiva (f. 12/27).
Alega, em síntese, a ausência dos requisitos ensejadores para a decretação da segregação cautelar. No final, pugna pela
revogação da prisão preventiva, com devida expedição de alvará de soltura em favor.
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O pedido foi instruído com os documentos de f. 23/28 e 31/33.
Parecer do Ministério Público opinando pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que se encontram presentes os motivos
autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 e ss. do Código de Processo Penal, bem como não
ser cabível sua substituição por outra medida cautelar (f. 37/39).
É o relatório. Decido.
O acusado FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA SANTOS FILHO (v. "CHICO"), ora requerente, foi preso em flagrante delito, no dia
15.08.2019, pela prática, em tese, de fato que se amolda ao tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo sua prisão
homologada e convertida em preventiva, no dia 26.08.2019, nos termos do art. 310, II c/c art. 312 c/c art. 313, inciso I, todos do
CPP, conforme decisão de f. 12/27.
O art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão
preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida.
Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do
acusado (f. 12/27).
A defesa não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os
fundamentos da decisão que decretou seu ergástulo, posto que, a manutenção da prisão cautelar do requerente continua sendo
necessária para garantia da ordem pública.
Anote-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita
a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.
Assim vejamos jurisprudência nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA
DENEGADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. DEVE SER
MANTIDA A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COM FUNDAMENTO
NA GRAVIDADE DO DELITO E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. 2. ORDEM DENEGADA. (TJ-DF - HBC: 20130020309335 DF 0031888-64.2013.8.07.0000, Relator: JESUINO
RISSATO, Data de Julgamento: 23/01/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/01/2014 . Pág.: 163).
Assevera-se, conforme pacífico magistério jurisprudencial, eventuais condições subjetivas favoráveis aos representados - tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa, por si só, não garantem o direito à revogação da
custódia cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela, na linha
dos precedentes do STJ#.
Registre-se, ainda, que no caso concreto a substituição da custódia por outras medidas do art. 319 do CPP, mostra-se insuficiente
para garantir a ordem pública.
Confira-se:
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes do 3ª Câmara Criminal, por unanimidade, em denegar a ordem,
nos termos do voto do Relator. EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - FUMUS
COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS - RECOLHIMENTO AO ERGÁSTULO NECESSÁRIO PARA A
MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. I- Com efeito, é da sabença de
todos que a "... prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos
legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a
reprimenda a ser cumprida quando da condenação" (STJ - RHC 47.737/AL). Assim, ela "... deve ser configurada no caso de
situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição
reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade" (STJ - RHC 54.180/MG). II- Na presente hipótese, considerando a existência dos
indícios de fumus comissi delicti, bem como, o periculum libertatis, a manutenção do recolhimento preventivo ao ergástulo público
é de rigor para que seja a ordem pública preservada.ORDEM DENEGADA (TJPR - 3ª C.Criminal - HCC - 1493338-7 - Campo
Mourão - Rel.: Gamaliel Seme Scaff - Unânime - - J. 25.02.2016) - (TJ-PR - HC: 14933387 PR 1493338-7 (Acórdão), Relator:
Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 25/02/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1756 09/03/2016).
Ante o exposto, em conformidade com manifestação ministerial, INDEFIRO o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA formulado por FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA SANTOS FILHO (v. "CHICO") e mantenho a constrição
cautelar, com fundamento no artigo 312 e 313, I, ambos do CPP, por continuarem presentes os motivos ensejadores e
demonstrados na decisão de f. 10/16.
Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao MP.
Uma Cópia da presente serve como MANDADO e OFÍCIO.
Cantanhede, MA, 30 de agosto de 2019.

Paulo do Nascimento Junior
Juiz de Direito

PROCESSO: 670-12.2018.8.10.0080
AUTOR: NALIA FERNANDA DE SOUSA NAZARÉ
ADVOGADA: SONIA MARIA ALVES SOUSA, OAB/MA 7753
RÉU: MIRTES PRADO DE CARVALHO DIAS
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA, ATRAVÉS DA ADVOGADA SONIA MARIA ALVES SOUSA, OAB/MA 7753, PARA
TOMAR CONHECIMENTO DO DESPACHO PROFERIDO NOS AUTOS, CONFORME ADIANTE TRANSCRITO:
DESPACHO
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Verifica-se que consta no polo passivo na petição inicial o espólio de Eduardo Silveira Dias, representado pela viúva, a sra. Mirtes
Prado de Carvalho Dias. Ocorre que, consoante jurisprudência consolidada, a legitimidade passiva em ação de investigação de
paternidade post mortem é dos herdeiros e não do espólio. Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS
HERDEIROS E NÃO DO ESPÓLIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069080992, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AI: 70069080992 RS, Relator: Sandra Brisolara
Medeiros, Data de Julgamento: 29/06/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INVESTIGADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO.
REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO CONTRA OS SUCESSORES DO INVESTIGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO.
RECEBIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR HERDEIROS TESTAMENTÁRIOS, EM NOME
PRÓPRIO, E NÃO EM REPRESENTAÇÃO AO ESPÓLIO. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PARA QUE SEJA
OPORTUNIZADO AOS DEMAIS HERDEIROS RECORRER EM NOME PRÓPRIO, QUERENDO. 1. Falecendo o investigado no
curso do processo, os legitimados para figurar no polo passivo da ação de investigação de paternidade são os herdeiros,
pessoalmente, e não o espólio. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 2. No caso, embora os herdeiros tenham sido
devidamente citados e tenham integrado o processo após o óbito do investigado - ao menos ao que consta do instrumento -, o
espólio deste também passou a peticionar nos autos, por meio dos advogados constituídos pelo próprio espólio, representado por
seu inventariante, aparentemente sem que houvesse insurgência de nenhum dos litigantes a respeito. Todavia, esta circunstância
acabou por gerar um tumulto processual no tocante ao recebimento de recurso de apelação interposto pelo espólio, que coincidiu
com a troca de inventariante e, consequentemente, dos causídicos do espólio. 3. Considerando que o espólio é parte ilegítima
passiva e que, ao que parece, não houve esclarecimento prévio aos contendores acerca disso, impõe-se o recebimento dos
recursos de apelação interpostos pela atual e pelo antigo inventariante, que também são herdeiros - entretanto, em nome próprio,
e não em representação ao espólio. Igualmente, a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, é de ser reaberto o
prazo recursal da sentença para que os demandados sejam cientificados de que a legitimidade passiva compete aos herdeiros,
pessoalmente, facultando-lhes recorrer em nome próprio. DERAM PROVIMENTO EM PARTE. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento
Nº 70059282079, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 17/07/2014) (TJ-
RS - AI: 70059282079 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 17/07/2014, Oitava Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2014).
Portanto, mostra-se imperiosa a necessidade de emendar a inicial com base no art. 321 do NCPC/2015 com a finalidade de sanar
o vício apontado, qual seja, correção do polo passivo da demanda, sob pena de não o fazendo o presente feito seja extinto sem
resolução do mérito provocado pelo indeferimento da exordial, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
I - indeferir a petição inicial;
Ante o exposto, intime-se o requerente por intermédio de seu advogado, via DJE, para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de seu indeferimento.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Providências necessárias.
O PRESENTE SERVE COMO MANDADO.
Intime-se. Cumpra-se.
Cantanhede, MA, 19 de agosto de 2019.

Paulo do Nascimento Junior
Juiz de Direito

Carolina

Processo n.º: 680-24.2016.8.10.0081 - (6822016)
AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS
Requerente: MONICA VASCONCELOS AMARAL
Advogado: Walter Alves Andrade Neto OAB/MA N.° 7.047
Requerido: N BRINGEL RIBEIRO - ME
Advogado:Antonio de Pádua Sandes Bringel OAB/MA n.° 15.101-A
FINALIDADE: Intimaras partes, através dos seus representantes legais, para comparecerem em audiência de Conciliação,
designada para o dia 07/10/2019 às 15:00 horas,na sala de audiência do Fórum local.

Carolina, 02 de setembro de 2019
Davi Rocha Resende

Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz, Titular da Comarca de Carolina, nos termos do art.3º,
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XXV, III, do provimento n.º 001/2007/CGJ/MA).
Processo n.º: 1305-58.2016.8.10.0081 - 13102016
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES DE IMÓVEL LOCADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INEXISTÊNCIA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Requerente: N BRINGEL RIBEIRO - ME
Advogado: Antonio de Pádua Sandes Bringel OAB/MA N.° 15.101-A e Gabriela Aranha Peres Rodrigues OAB/MA N.° 15.555
Requerido: MÔNICA VASCONCELOS AMARAL
Advogado:Walter Alves Andrade Neto OAB/MA N.° 7.047 e André Abreu de Aquino OAB/MA N.° 8.091-A
FINALIDADE: Intimaras partes, através dos seus representantes legais, para comparecerem em audiência de Conciliação,
designada para o dia 07/10/2019 às 15:00 horas,na sala de audiência do Fórum local.

Carolina, 02 de setembro de 2019
Davi Rocha Resende

Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz, Titular da Comarca de Carolina, nos termos do art.3º,

XXV, III, do provimento n.º 001/2007/CGJ/MA).

Carutapera

PROCESSO N.º: 527-22.2015.8.10.0082 (5332015)
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 07/2015
CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: Dra. ANA PAULA GOMES CORDEIRO, OAB/MA 9.987 e Dra. NATHÁLIA RAFIZA DA SILVA
BARROS, OAB/MA 15.329
EXECUTADO: B P V GOMES – ME e BERNARDO PETRONIO VIEIRA GOMES
FINALIDADE: Intimar asadvogadasdo exequente, Dra. ANA PAULA GOMES CORDEIRO, OAB/MA 9.987 e Dra. NATHÁLIA
RAFIZA DA SILVA BARROS, OAB/MA 15.329, sobre todo o conteúdo do ato ordinatório, no seguinte teor: “Nesta data, nos
termos do Provimento n.º 022/2018, Art. 1º, XIV, da CGJ/MA, intimoa parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca
do documento de fls. 51/52, acostados aos autos.”

Carutapera(MA, 02 de setembro de 2019.
Elziane Diniz Alves
Técnica Judiciária

(Assinando de ordem da MMª. Juíza GLAUCE RIBEIRO DA SILVA, titular desta Comarca de Carutapera – MA, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Caxias

Quinta Vara de Caxias

INTIMAÇÃO
Processo nº: 0032990-91.2019.810.0885 VEP/CNJ
Classe: EXECUÇÃO DA PENA
Parte Ativa: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Parte Passiva: MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) da parte passiva, Dr(a). FRANK AGUIAR RODRIGUES, OAB/MA 10232, para
comparecer em audiência dia 14 DE OUTUBRO DE 2019, às 15h10min, nos autos do processo acima referido. Dado e passado
nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, Secretaria da 3ª Vara Criminal, aos 02 de setembro de 2019. Eu, _______________
João Vagner de Alencar Sampaio (Auxiliar Judiciário), digitei.

Adriana Maria Ferreira Costa
Secretária Judicial - Mat. 192500
Assinado de ordem da MM. Juíza Marcela Santana Lobo, nos termos da Portaria 19/2014-GJ/3ªVARA CRIM/CAXIAS

INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Processo nº: 589-56.2017.8.10.0029
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Parte Ativa: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
Parte Passiva: ANTONIO MAGNO PEREIRA DA SILVA
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FINALIDADE: Intimação dos advogados da parte passiva, Dr. GENTIL REIS DA CUNHA SANTOS FILHO, OAB/MA 9911, e Dr.
THYAGO FERREIRA VILANOVA, OAB/MA 14479, para comparecerem em audiência de Instrução e Julgamento no dia 02 DE
OUTUBRO DE 2019, às 14h00min, nos autos do processo acima referido. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do
Maranhão, Secretaria da 3ª Vara Criminal, aos 2 de setembro de 2019. Eu, _______________ João Vagner de Alencar Sampaio
(Auxiliar Judiciário Judiciário), digitei.

Adriana Maria Ferreira Costa
Secretária Judicial - Mat. 192500
Assinado de ordem da MM. Juíza Marcela Santana Lobo, nos termos da Portaria 19/2014-GJ/3ªVARA CRIM/CAXIAS

INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Processo nº: 749-81.2017.8.10.0029
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Parte Ativa: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Parte Passiva: FAGNER DE MESQUITA FERNANDES

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) da parte passiva, Dr(a). Ieda Maria Morais, OAB/MA 6589, para audiência dia 30 DE
OUTUBRO DE 2019, às 09h00min, nos autos do processo acima referido. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do
Maranhão, Secretaria da 3ª Vara Criminal, aos 2 de setembro de 2019. Eu, _______________João Vagner de Alencar Sampaio
(Auxiliar Judiciário), digitei.

Adriana Maria Ferreira Costa
Secretária Judicial - Mat. 192500
Assinado de ordem da MM. Juíza Marcela Santana Lobo, nos termos da Portaria 19/2014-GJ/3ªVARA CRIM/CAXIAS

Segunda Vara Cível de Caxias

I N T I M A Ç Ã O
PROCESSO: 1009-32.2015.8.10.0029
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Outros Procedimentos | Incidentes | Exibição de Documento Ou Coisa Cível
AUTORA: EXPEDITO FERREIRA LIMA e outros
ADVOGADO(A): VALDEMIRO SOARES COSTA, OAB/MA 9487-A
RÉ(U): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
FINALIDADE: Intimação da parte autora, na pessoa do seu advogado, VALDEMIRO SOARES COSTA, OAB/MA 9487-A, para , no
prazo de 15 ( quinze ) dias,manifestar acerca da petição de fls 173/174.
Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu, Francisco Negreiros, Auxiliar
Judiciário, digitei.
GLEYDSON DA CUNHA MENDES
Secretário Judicial da 2ª Vara Cível

I N T I M A Ç Ã O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Processo: 1625-75.2013.8.10.0029
AÇÃO: Declaratória
AUTORA: JOSE DELFIM DA SILVA OLIVEIRA
Advogado(a): Dr. Diego Alexandre Almeida de Oliveira, OAB/PI, 8956, ANDERSON MEDEIROS SOARES, OAB/MA 12128,
JULIANO CAVALCANTI DA SILVA, OAB/PI 7243, LEWSON VIEIRA DE MELO, OAB/PI 9586
RÉ(U): ADALTON SANTOS DO EVANGELHO e outros
ADVOGADOS: CARLOS LUIZ OLIMPIO BACELAR, OAB/MA 6737
FINALIDADE: Intimação dos advogados das partes requerente e requeridas, Dr. Diego Alexandre Almeida de Oliveira,
OAB/PI, 8956, ANDERSON MEDEIROS SOARES, OAB/MA 12128, JULIANO CAVALCANTI DA SILVA, OAB/PI 7243, LEWSON
VIEIRA DE MELO, OAB/PI 9586 e CARLOS LUIZ OLIMPIO BACELAR, OAB/MA 6737 para conhecimento do inteiro teor do
Ato Ordinatório, cujo conteúdo é do seguinte teor: " ATO ORDINATÓRIO
(Resolução n° 15/2008 do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão
c/c art. 237 do Código de Processo Civil c/c a Lei n° 11.419/2006
c/c art. 3.º Provimento N.º 01/2007, Corregedoria Geral da Justiça)
Art. 2º - No exame deste Provimento a interpretação será feita sempre tendo por objetivo o princípio da economia
processual e a racionalidade dos serviços judiciários.
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Art. 3º - Os atos processuais a seguir relacionados independem de despacho judicial, devendo ser realizados pelo
Secretário Judicial da Comarca ou das Varas, ou por servidores devidamente autorizados, sob a fiscalização direta do
Juiz Titular, Auxiliar ou Substituto:
III. Intimar as partes para tomar conhecimento da nova data de Inspeção Judicial, a fim de verificar a situação fática
existente, designada para ocorrer na data de 11/09/2019, ás 10:00h .
Caxias, 02 de Setembro de 2019.
Francisco Negreiros
Auxiliar Judiciário
", nos autos do processo acima. Tudo conforme o despacho, do MM. Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta cidade de
Caxias, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu, Francisco negreiros, Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo, matrícula
171462, digite e assino de ordem do M.M. Juiz, AILTON GUTEMBERG CARVALHO LIMA, Titular da 2ª Vara, desta Comarca. De
acordo com Provimento nº 001/07-CGJ/MA e Portaria nº 001/2019 do Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Caxias MA.
FRNCISCO NEGREIROS
Secretário Judicial substituo da 2ª Vara

I N T I M A Ç Ã O

PROCESSO: 393-96.2011.8.10.0029
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa | Usucapião
AUTORA: ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Luiz Carlos Moura, OAB/MA 7632-A
RÉ(U): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DO MARANHÃO - COHAB (REP. POR. EMPRESA
MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E NEGOCIOS PUBLICOS-EMARHP)
ADVOGADO(A): DR. LUÍS AMÉRICO HENRIQUE DE CASTRO, OAB/MA 865

FINALIDADE: Intimação da parte REQUERENTE/REQUERIDA na pessoa do seu advogado, Dr. Luiz Carlos Moura, OAB/MA
7632-A e DR. LUÍS AMÉRICO HENRIQUE DE CASTRO, OAB/MA 865, para tomar ciência do inteiro teor do(a) DECISÃO,
proferido nos autos em epígrafe, conforme a seguir transcrito:
"Trata-se de ação de Usucapião, ajuizada por Alberto Leandro dos Santos, em desfavor da Emarhp (Empresa Maranhense de
Administração e Recursos Humanos e Negócios Públicos).

Pretende o demandante mediante a ação intentada a propriedade do imóvel, expedindo-se o título hábil para registro no Cartório
de Registro de Imóveis.

É o que importava relatar. Passo a decidir.

O demandante em sede de contestação reconvencional de fls.106/109 declara que o imóvel encontra-se registrado em nome da
Companhia de Habitação Popular do Maranhão – Cohab/MA.

Uma vez que o demandado consiste em pessoa jurídica de direito público, o Juízo da Segunda Vara Cível de Caxias é
incompetente para apreciar a presente ação.

Ademais, nos presentes autos já existe decisão às fls. 78 declinando da competência este feito para a primeira vara desta
comarca.

Outrossim, estes autos foram redistribuídos, sob alegação equivocada de que o mesmo não está classificado para ser processado
na 1ª Vara, por não ser matéria de Registro Público, fls. 141.

Ante o exposto, reconheço a incompetência da segunda vara cível da comarca de Caxias, em razão da matéria, para conhecer e
processar a presente ação, Determino a remessa destes autos a primeira vara da comarca, que detêm competência exclusiva para
atuar nos feitos de interesse da fazenda pública.

Por conseguinte, caso o Juízo da primeira Vara desta comarca não comungar do mesmo entendimento que suscite conflito de
competência.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, extraindo-se cópias da presente para juntar ao feito principal, cancelando-se o
apensamento, com a devida baixa.

Caxias (MA), 06 de agosto de 2019.
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Aílton Gutemberg Carvalho Lima
Juiz de Direito".

Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu, Sebastião Gilberto Assunção Filho,
Téc. Judiciário, digitei.

FRANCISCO NEGREIROS
Secretário Judicial Substituto da 2ª Vara Cível

I N T I M A Ç Ã O

PROCESSO: 4345-15.2013.8.10.0029
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Comum Cível
AUTORA: MARIA DO SOCORRO PEREZ MACHADO
ADVOGADO(A): Leonardo Araujo Brandão, OAB/MA 10.702
RÉ(U): BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADO(A): RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, OAB/MA 11.793

FINALIDADE: Intimação da parte REQUERENTE/REQUERIDA na pessoa do seu advogado, Leonardo Araujo Brandão, OAB/MA
10.702 e RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, OAB/MA 11.793, para tomar ciência do inteiro teor do(a) DECISÃO, proferido
nos autos em epígrafe, conforme a seguir transcrito:
"Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA, E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, proposta por MARIA DO SOCORRO PEREZ MACHADO em face do
BANCO SANTANDER S/A, todos devidamente qualificados.

Em audiência de instrução às fls. 150, o advogado da autora informou sobre o falecimento da mesma, requerendo prazo para
habilitar outros herdeiros.

Ás fls. 153/159, juntou requerimentos de habilitação dos herdeiros.

Considerando que estão presentes os requisitos legais, tendo a autora falecido e o seu marido, herdeiro necessário (art. 1.829, I,
do Código Civil), comprovado essa qualidade, DEFIRO O PEDIDO de habilitação, motivo pelo qual determino a substituição da
parte autora MARIA DO SOCORRO PEREZ MACHADO pelos sucessores Manoel Jureni Peres Machado e Noélia Péres
Machado, conforme o art. 110, do Código de Processo Civil.

Retifique-se o termo de autuação quanto ao polo ativo (requerente), substituindo-se a autora pelo habilitado.

Redesigno Audiência de Instrução e Julgamento a ser realizada na sala de audiências da 2ª Vara Cível desta Comarca, no dia
27/09/2019, as 08:30.

Nos termos do Art. 357, § 4º do CPC, o rol de testemunhas deve ser apresentado até 15 (quinze) dias antes da audiência. Com
base no caput do Art. 450 do CPC, do rol deverá constar, impreterivelmente, os seguintes dados: o nome, a profissão, o estado
civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo
da residência e do local de trabalho.

Em homenagem ao princípio da celeridade processual e na forma do Art. 455 do CPC, as partes deverão apresentar suas
respectivas testemunhas em audiência independente de intimação. Bem assim, caberá aos patronos daquelas comunicar a seus
clientes sobre a audiência, sua data, hora e local de realização.

Caberá ao Cartório, apenas, realizar a requisição de testemunha se figurarem rol apresentando servidor público ou militar (art. 455,
III, do CPC).

As partes deverão comparecer acompanhadas dos seus respectivos advogados.

Intimem-se os advogados por meio do Diário Eletrônico da Justiça.

Havendo testemunhas residentes em outras Comarcas, depreque-se a inquirição.

Intimem-se.

Expeça-se Precatória, em sendo necessário.
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Mandado de Ordem.

Caxias (MA), 19 de agosto de 2019.

Juiz AILTON GUTEMBERG CARVALHO LIMA
Titular da 2ª Vara Cível de Caxias – MA".

Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu, Sebastião Gilberto Assunção Filho,
Téc. Judiciário, digitei.

FRANCISCO NEGREIROS
Secretário Judicial Subustituto da 2ª Vara Cível

I N T I M A Ç Ã O
PROCESSO: 5069-14.2016.8.10.0029
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Comum Cível
AUTORA: EUZEBIO TOSCANO DA SILVA
ADVOGADO(A): Francineide FERREIRA NOGUEIRA, OAB/MA 16375
FINALIDADE: Intimação da parte requerente, na pessoa do seu advogado, Francineide FERREIRA NOGUEIRA, OAB/MA 16375 ,
para tomar ciência do inteiro teor do Despacho, proferido nos autos em epígrafe, conforme a seguir transcrito:
"Intime-se a parte autora, por meio dos seus procuradores legais, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para, informar se tem interesse
(ou não) no prosseguimento do feito, considerando o lapso temporal transcorrido desde a última manifestação do requerente. sob
pena de extinção (NCPC, art. 485, § 1º).
Mandado de ordem.
Cumpra-se.
Caxias/MA, 27 de Fevereiro de 2019.
Juiz AÍLTON GUTEMBERG CARVALHO LIMA
Titular da 2ª Vara Cível de Caxias – MA".
Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu, Francisco Negreiros, Auxiliar
Judiciário, digitei.
GLEYDSON DA CUNHA MENDES
Secretário Judicial da 2ª Vara Cível

Primeira Vara Cível de Caxias

INTIMAÇÃO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Proc. nº 1986-24.2015.8.10.0029 | 19862015
AÇÃO: CONDENATÓRIA POR DANO MORAL
AUTOR(A): ANDREIA PEREIRA DA SILVA
ADV. AUTOR(A): Dr.(A) PATRÍCIA GÓES DE OLIVEIRA, OAB/MA Nº 10217
RÉU: AUTARQUIA MUNICIAPAL DE CAXIAS MA SAAE
FINALIDADE:Intimação do(a) advogado(a) da parte, ANDREIA PEREIRA DA SILVA,Dr.(A) PATRÍCIA GÓES DE OLIVEIRA,
OAB/MA Nº 10217,para conhecimento do inteiro teor da sentença de fls. 45/48, cujo conteúdo é da seguinte matéria: "
Diante do exposto, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos indigitados na
inicial. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado e nada requerido por qualquer parte,
arquive-se com baixa na distribuição e com as cautelas de praxe necessárias.Publique-se, registre-se e intimem-se,
servindo a presente como mandado.Caxias-MA, 26 de agosto de 2019.Sidarta Gautama Farias Maranhão. Juiz de Direito da
Primeira Vara", nos autos do processo acima. Tudo conforme o documento, do MM. Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta
cidade de Caxias, do Estado do Maranhão, 02 de setembro de 2019. Eu, Roseane Monteiro Santos, Auxiliar do Judiciário,
matrícula 165431, o subscrevi e digitei.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível

I N T I M A Ç Ã O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
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Processo: 2045-17.2012.8.10.0029 (20452012)
AÇÃO: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
AUTOR (a): BANCO PANAMERICANO S/A
Advogado (a): DRA. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/MA 8784-A
RÉ (u): WDILSON DO NASCIMENTO LEITE

FINALIDADE: Intimação do (a) advogado (a) da parte BANCO PANAMERICANO S/A Dr. Cristiane Belinati Garcia Lopes, com
inscrição na OAB/MA 8784-A, para conhecimento do inteiro teor do DESPACHO de fls. 101, cujo conteúdo é do seguinte teor: "
Com o retorno dos autos da instância superior, intimem-se a parte vencedora e seu advogado para requererem o que entenderem
de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Caxias (MA), 02 de setembro de 2019. SIDARTA GAUTAMA
FARIAS MARANHÃO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.", nos autos do processo acima. Tudo conforme a DESPACHO, do MM Juiz
exarado nos autos. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu, Liamara Leitão
Rodrigues, digitei e assino¹ de ordem do MM Juiz, SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, Titular da 1ª Vara, desta Comarca.
De acordo com Provimento nº 001/07-CGJ/MA e Portaria nº 001/07 do Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Caxias MA.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara

INTIMAÇÃO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Proc. nº 3341-11.2011.8.10.0029 | 32492011
AÇÃO: OPOSIÇÃO
AUTOR(A): JOÃO FRANCISCO SOUSA DA LUZ
ADV. AUTOR(A): Dr.(A) AGOSTINHO RIBEIRA NETO, OAB/MA Nº 7141
RÉU: ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA
ADV. RÉU: Dr.(A) JOSÉ MARIA MACHADO V. FILHO, OAB/MA Nº 6382
FINALIDADE:Intimação do(a) advogado(a) da parte, JOÃO FRANCISCO SOUSA DA LUZ,Dr.(A) AGOSTINHO RIBEIRA NETO,
OAB/MA Nº 7141, e da parte requerida, ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA,Dr.(A) JOSÉ MARIA MACHADO V. FILHO,OAB/MA Nº
6382,para conhecimento do inteiro teor da sentença de fls. 39/40, cujo conteúdo é da seguinte matéria: "Em virtude do exposto,
JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, posto que a ação
perdeu o seu objeto. Sem custas e sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se
com a observância das formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Servindo esta decisão de mandado.
Caxias-MA, 27 de agosto de 2019.Sidarta Gautama Farias Maranhão. Juiz de direito da 1ª vara cível", nos autos do processo
acima. Tudo conforme o documento, do MM. Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta cidade de Caxias, do Estado do
Maranhão, 02 de setembro de 2019. Eu, Roseane Monteiro Santos, Auxiliar do Judiciário, matrícula 165431, o subscrevi e digitei.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível

INTIMAÇÃO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Proc. nº 3435-80.2016.8.10.0029 | 34352016
AÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
AUTOR(A): CLAUDINO S/A (ARMAZÉM PARAÍBA)
ADV. AUTOR(A): Dr.(A) MARCUS VINÍCIUS COSTA MACHADO, OAB/PI Nº 7307
RÉU: FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES
FINALIDADE:Intimação do(a) advogado(a) da parte, CLAUDINO S/A (ARMAZÉM PARAÍBA),Dr.(A) MARCUS VINÍCIUS COSTA
MACHADO, OAB/PI Nº 7307,para conhecimento do inteiro teor da sentença de fls. 53, cujo conteúdo é da seguinte matéria: " Isso
posto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do que preceitua o artigo 485, inciso III, do Código
de Processo Civil. Custas judiciais pelo autor. Após o trânsito em julgado desta decisum, arquivem-se com baixa na
distribuição, observada as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Caxias(MA), 20 de agosto de 2019.Sidarta
Gautama Farias Maranhão.Juiz de Direito da 1ª Vara CÍVEL", nos autos do processo acima. Tudo conforme o documento, do MM.
Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta cidade de Caxias, do Estado do Maranhão, 02 de setembro de 2019. Eu, Roseane
Monteiro Santos, Auxiliar do Judiciário, matrícula 165431, o subscrevi e digitei.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível

I N T I M A Ç Ã O
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Processo: 3897-08.2014.8.10.0029 (38172014)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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AUTOR (a): BANCO LOSANGO S.A
Advogado (a): Dr. Ivan Wagner Melo Diniz, OAB/MA N°8190
RÉ (u): RAIMUNDO NONATO BARROS DOS SANTOS
FINALIDADE:Intimação do advogado da parteautora, Dr. Ivan Wagner Melo Diniz, com inscrição na OAB/MA N°8190, para
conhecimento do inteiro teor do despacho de fls. 49, cujo conteúdo é do seguinte teor: "DESPACHO¹ Sobre a certidão de fl. 47,
da lavra do meirinho, manifeste-se a parte autora, para apresentar novo endereço no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
extinção do processo. Cumpra-se. Caxias (MA), 02 de setembro de 2019. SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível.", nos autos do processo acima. Tudo conforme o despacho, do MM Juiz exarado nos autos. Dado e
passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 2 de setembro de 2019. Eu, Valéria Santos de Oliveira, digitei de ordem do
MM Juiz, SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, Titular da 1ª Vara, desta Comarca. De acordo com Provimento nº 001/07-
CGJ/MA e Portaria nº 001/07 do Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Caxias – MA.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível

INTIMAÇÃO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Proc. nº 4246-74.2015.8.10.0029 | 42462015
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER
AUTOR(A): ANA MARIA MORAES SATIRO
ADV. AUTOR(A): Dr.(A) SEBASTIÃO JORGE GUILHON ROSA, OAB/MA Nº 10936
RÉU: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
FINALIDADE:Intimação do(a) advogado(a) da parte, ANA MARIA MORAES SATIRO,Dr.(A) SEBASTIÃO JORGE GUILHON
ROSA, OAB/MA Nº 10936,para conhecimento do inteiro teor da sentença de fls. 34/37, cujo conteúdo é da seguinte matéria: "
Diante do exposto, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos indigitados na
inicial. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado e nada requerido por qualquer parte,
arquive-se com baixa na distribuição e com as cautelas de praxe necessárias.Publique-se, registre-se e intimem-se,
servindo a presente como mandado.Caxias-MA, 26 de agosto de 2019.Sidarta Gautama Farias Maranhão. Juiz de Direito da
Primeira Vara", nos autos do processo acima. Tudo conforme o documento, do MM. Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta
cidade de Caxias, do Estado do Maranhão, 02 de setembro de 2019. Eu, Roseane Monteiro Santos, Auxiliar do Judiciário,
matrícula 165431, o subscrevi e digitei.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível

INTIMAÇÃO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Proc. nº 57-24.2013.8.10.0029 | 572013
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
AUTOR(A): ANTONIO PEDRO SEVERO
ADV. AUTOR(A): Dr.(A) CLÁUDIO SOARES DE BRITO FILHO, OAB/PI Nº 3849
RÉU: CÂMARA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS
FINALIDADE:Intimação do(a) advogado(a) da parte, ANTÔNIOPEDRO SEVERO, Dr.(A) CLÁUDIO SOARES DE BRITO FILHO,
OAB/PI Nº 3849,para conhecimento do inteiro teor da sentença de fls. 157/159, cujo conteúdo é da seguinte matéria: "
Diante do exposto, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos indigitados na
inicial. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado e nada requerido por qualquer parte,
arquive-se com baixa na distribuição e com as cautelas de praxe necessárias.Publique-se, registre-se e intimem-se,
servindo a presente como mandado.Caxias-MA, 26 de agosto de 2019.Sidarta Gautama Farias Maranhão. Juiz de Direito da
Primeira Vara", nos autos do processo acima. Tudo conforme o documento, do MM. Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta
cidade de Caxias, do Estado do Maranhão, 02 de setembro de 2019. Eu, Roseane Monteiro Santos, Auxiliar do Judiciário,
matrícula 165431, o subscrevi e digitei.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível

Primeira Vara Criminal de Caxias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
COMARCA CAXIAS

AÇÃO PENAL: 583-49.2017.8.10.0029
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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU: JAÍLSON JOSÉ SILVA MACIEL
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
SENTENÇA

"Vistos etc"

O representante do Ministério Público, com exercício nesta Comarca, lastreado em regular inquérito policial, ofereceu DENÚNCIA
contra JAÍLSON JOSÉ SILVA MACIEL, vulgo "GUMA", devidamente qualificado na inicial, dando-o como incurso nas sanções dos
artigos 155 do Código Penal.
Prova do óbito do acusado juntada às folhas 071/074.

Era o que se tinha a relatar.

D E C I D O

A morte, esta temível certeza do ser humano, vem elencada, sabiamente, no artigo 107 do Código Penal como a primeira causa de
extinção da punibilidade, quando se abate sobre o autor da infração penal.
Sabiamente, pois a morte tudo resolve (Mors omnia solvit).
Na espécie, o documento juntado aos autos, folhas 071/074, dá conta de forma incontestável da morte do acusado, fato este
público e notório.
ASSIM, ante o falecimento do autor do fato, com fundamento no artigo 107, I, do Código Penal combinado com o artigo 61 do
Código de Processo Penal, independetemente de quaisquer outras medidas, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da actio iniciada
e desenvolvida contra o acusado, ora falecido, JAÍLSON JOSÉ SILVA MACIEL, vulgo "GUMA".
Após decurso do prazo legal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos.
PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE E
DÊ-SE CIÊNCIA.

Caxias -Ma., 02 de setembro de 2019

DR. PAULO AFONSO VIEIRA GOMES
JUIZ DE DIREITO

Resp: 36590

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
COMARCA CAXIAS

AÇÃO PENAL: 1579-52.2014.8.10.0029
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉUS: BERILO SOUZA DE ARAÚJO e DOMINGOS VINICIUS DE ARAÚJO SANTOS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
SENTENÇA

"Vistos etc"

O representante do Ministério Público, com exercício nesta Comarca, lastreado em regular procedimento , ofereceu DENÚNCIA
contra HUMBERTO IVAR ARAÚJO COUTINHO, BERILO SOUZA DE ARAÚJO e DOMINGOS VINÍCIUS DE ARAÚJO SANTOS,
devidamente qualificados, dando o primeiro como incurso nas sanções contidas nos artigos 1º, incisos I e IV, do Decreto-Lei
201/67 e 299, parágrafo único, do Código Penal, e os dois últimos, como incursos nas sanções do artigo artifo 1º, IV, do Decreto-
Lei 201/67 e 299, parágrafo único, do Código Penal.
Determinada a notificação dos acusados para apresentarem defesa.
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Cessada a competência desta vara, por força da prerrogativa de foro, foram os autos encaminhahados ao Egrégio Tribunal de
Justiça, onde ali passou a ter tramitação regular até que declarada a extinção da punibilidade em relação ao detentor da
prerrogativa de foro, acusado HUMBERTO IVAR ARAÚJO COUTINHO.
Autos baixados.
Denúncia recebida sendo determinada a citação dos acusados para responderem, conforme despacho de folhas 672/673.
Respostas apresentadas, aduzindo o acusado BERILO ARAÚJO, em sede de preliminar, a prescrição e face de ter atingido a
idade de 70 (setenta) anos.
Instrução designada e realizada, oportunidade em que juntada prova da idade do acusado BERILO ARAÚJO.
Em diligência as partes nada requereram.
Em alegações finais, após análise dos autos, pugna o Ministério Público pela extinção da punibilidade em relação aos dois
acusados.
A defesa segue a mesma trilha.

Era o que se tinha a relatar.

D E C I D O

A prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, que varia de acordo com a figura criminosa composta
pelo legislador e segundo o critério do máximo cominado em abstrato da pena privativa de liberdade ou pela pena cominada
concretamente.
A prescrição da pretensão punitiva, como no presente caso, deve ser declarada em qualquer fase do processo, de ofício, nos
termos do artigo 61 do Código de processo Penal.

Diz o Código Penal, em seu artigo 107, que:

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

IV - pela prescrição.

O mesmo codex em seu artigo 109 regula os prazos de prescrição e, em seu inciso III diz que prescreve em doze anos, se o
máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito, isto me referindo apenas ao crime mais grave o qual, estando
prescrito, faltamente prescrito se encontra o de menor gravidade, até porque ambos ocorridos em meados do ano de 2007, sendo
que este prescreve, bom se frizar, em oito anos.
O crime imputado aos réus, segundo consta da denúncia e se extrai dos autos, ocorreram em meados do ano de 2007, sendo que
em relação ao acusado DOMINGOS VINICIUS, extamente em fevereiro de 2007, começando a correr, a partir daí, o prazo
prescricional, o qual foi interrompido com o recebimento da denúncia, fato este ocorrido no dia 15 (quinze) de março do corrente
ano, folhas 673, justamente quando aqui pousaram os autos baixados do Tribunal, começando a correr, a partir de então, novo
prazo prescricional, porém sem sentido o continuar correndo, quando alcançado seu apogeu em espaços anteriores.
Ora, no caso, o prazo prescricional, que começou a correr da data do crime, já tinha alcançado seu apogeu antes da primeira
causa interruptiva - recebimento da denúncia - pois decorrido entre os dois marcos temporais prazo superior ao prazo prescricional
de 12 (doze) anos previsto abstratamente ao tipo, repito, exatamente, o mais grave e com maior razão prescrito em relação ao
crime menos grave, isto sem levar em consideração a contagem reduzida do prazo prescricional em relaçao ao acusado BERILO
SOUZA DE ARAÚJO por força da idade.
Assim posto e considerando o mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 107, IV, 109, III, todos do Código Penal,
invocando, ainda, o contido no artigo 61 do Código de Processo Penal, declaro a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em favor dos
acusados, BERILO SOUZA DE ARAÚJO e DOMINGOS VINICIUS DE ARAÚJO SANTOS, fazendo cessar a continuação da actio
iniciada e desenvolvida contra o mesmo.
Sem custas.
Após decurso do prazo legal, sem irresignação, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos.
PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE E
INTIMEM-SE.

Caxias -Ma., 28 de AGOSTO de 2019.

PAULO AFONSO VIEIRA GOMES
JUIZ DE DIREITO

Segunda Vara Criminal de Caxias
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EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 (quinze) dias
SECRETARIA JUDICIAL DA 2ª VARA CRIMINAL
Processo: 681-34.2017.8.10.0029
Autor: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
Acusado(a): DOMINGOS SILVA ROMANO

A Exmo. Senhor Dr. Juiz de Direito EDMILSON DA COSTA LIMA, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caxias, Estado do
Maranhão, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo tramita a Ação
Penal nº 681-34.2017.8.10.0029, em que o Ministério Público Estadual move em desfavor do(s) acusado(s) DOMINGOS SILVA
ROMANO, alcunha "Garrincha", brasileiro, solteiro, padeiro, nascido em 15/07/1984, natural de Aldeias Altas/MA, filho de Joace
Rego Romano e Maria do Socorro Silva, residente na Vila São José, Caxias/MA, pela prática do crime tipificado no artigo 213,
caput, do Código Penal, que teve como vítima Maria Francineth Gonçalves Viana. E, por não ter(em) sido encontrado(s) o(s)
acusado(s) e desconhecido o(s) seu(s) paradeiro(s), não sendo possível citá-lo(s) pessoalmente, CITO por EDITAL o(a)
acusado(a) DOMINGOS SILVA ROMANO, para que responda(m) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a
partir do término do prazo do presente edital, podendo arguir(em) preliminares e alegar(em) todas as razões que interesse(em) à(s)
sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar no máximo oito (08)
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, ou declarar(em) não ter(em) condições de
constituir Advogado, hipótese em que será(ão) assistido(s) por Defensor Público que promoverá sua(s) Defesa(s) neste processo,
tudo conforme disposto nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o presente
EDITAL DE CITAÇÃO, cuja publicação ocorrerá no Diário Eletrônico da Justiça, e a 2ª via será afixada no átrio do fórum local. O
que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente Edital na 2ª Vara Criminal, Fórum Des. Arthur Almada
Lima, situada na Avenida Norte-Sul, s/nº, Cidade Judiciária, bairro Campo de Belém, nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão,
aos 2 de setembro de 2019. Eu, Francisco das Chagas Alves Almeida, Técnico Judiciário, matrícula 110858, digitei. Eu, Fernando
Barbosa de Sousa, Secretário Judicial Substituto da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caxias/MA, subscrevi.

EDMILSON DA COSTA LIMA
Juiz de Direito titular 2ª Vara Criminal de Caxias

Cedral

PROCESSO N.º 478-12.2014.8.10.0083
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE c/c ALIMENTOS
REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DO MARANHÃO por B.L. DA S. (menor)
REPRESENTANTE LEGAL: ROZIANE PIMENTEL
REQUERIDO(S): VANDER LUIS PEREIRA SILVA
ADVOGADA: IRLEIVANDA CASTRO PEREIRA OAB/MA 15.960

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido por sua procuradora legal IRLEIVANDA CASTRO PEREIRA, OAB/MA 15.960, para tomar
ciência de "DECISÃO"
Trata-se de ação de investigação de paternidade cumulada com alimentosajuizada por BRAYAN LUCAS DA SILVAem desfavor
deVANDER LUÍS PEREIRA SILVA.
Citado o requeridos, consoante certidão de fl. 25, apresentaram contestação às fls. 27/30.
Réplica às fls. 39.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Tendo em vista o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento e de organização do
processo.
I. Resolução das questões processuais pendentes
Não foram aduzidas preliminares ou questões prejudiciais ao exame do mérito.
II. Delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e especificação dos meios de prova admitidos
1. Existência de vínculo biológico entre autor e réus;
2. Valor dos alimentos em caso de procedência do pedido de declaração de paternidade.
Considerando que uma dasquestõesde fato controvertidasnesta açãoé a respeito do vínculo genético existente entre as partes,
determino a realização de exame de DNA.
Deverá a Secretaria adotar as providências necessárias para a realização da perícia no laboratório vinculado ao Tribunal de
Justiça do Maranhão, devendo ser intimados autor e réu, para compareceremem data agendada de ordem para colheita de
material genético, sob pena de preclusão da oportunidade de produzir prova pericial.
Quanto ao réu, considerando que reside nos limites da Comarca de Bacuri, deverá ser providenciada coleta do material genético
mediante carta precatória, da qual deve constar a advertência de que, caso o requerido se recuse a prover material genético
necessárioao exame pericial, será aplicada a presunção de paternidade.
Remetido o laudo pericial, deverão ser as partes intimadas para sobre ele se manifestar, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias,
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no qual deverão, também, apresentar suas alegações finais. Após, deve ser dado vistas ao Ministério Público.
III. Definição da distribuição do ônus da prova, conforme o preceituado no artigo 373 do Código de Processo Civil
Pra distribuição do ônus da prova, será utilizado o sistema estático, previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil.
Outrossim, ratifico que, caso haja recusa do requerido em se submeter ao exame pericial, será aplicada a presunção de
paternidade quanto ao requerente.
IV. Delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito
Delimito como questões de direito relevantes para a sentença:
- Valoração do resultado da perícia para aferição do vínculo genético eventualmente existente entre as partes e a declaração de
paternidade;
- Arbitramento dos alimentos segundo o binômionecessidade-possibilidade
V. Designação da audiência de instrução e julgamento
Reservo-me o direito de apreciar a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento após o resultado do exame
de DNA;;
Intimem-se as partes da presente decisão, dando-lhes ciência de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo
de 05 (cinco) dias. Findo esse prazo sem manifestação, a decisão se tornará estável, dela não mais cabendo impugnação, nos
termos do artigo 357, §1º, do CPC.
O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a simples vista do destinatário.
Cedral/MA, 28 de maio de 2018.
MÁRCIA DALETH GONÇALVES GARCEZ
Juíza de Direito Titular da Comarca de Cedral

Chapadinha

Primeira Vara de Chapadinha

PROCESSO Nº 0001169-46.2018.8.10.0031 (11692018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
VITIMA: DEM DE CHAPADINHA e Parte em Segredo de Justiça
ACUSADO: ANTONIO FABIO BOTELHO DA SILVA e MARCIO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: ALDY SILVA SARAIVA JUNIOR (OAB/MA 14705)

FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE RÉ ACERCA DO ATO A SEGUIR TRANSCRITO: ATO ORDINATÓRIO.
Intime-se o advgado da parte ANTONIO FABIO BOTELHO DA SILVA, via D.J.E., para no prazo de 24 horas, restituir os autos em
carga, uma vez que o susomencionado processo não foi devolvido no prazo legal. Chapadinha-MA, 02 de setembro de 2019.
Adriana Maria Rios de Lima. Aux. Judiciária.

PROCESSO Nº 0001899-62.2015.8.10.0031 (19032015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA 
ADVOGADO: MARCELO AGUIAR GASPAR ( OAB 9644-MA )
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ATO ORDINATORIO
FINALIDADE:
Intimem-se as partes, haja vista o trânsito em julgado da sentença/acórdão de fls. para, no prazo de 15 (quinze) dias, requererem o que entendam de direito.
Eduaredo Marcio de Freitas Matos. Resp: 115758

PROCESSO Nº 0002472-03.2015.8.10.0031 (24772015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA DE DEUS DUTRA PEREIRA 
ADVOGADO: MARCELO AGUIAR GASPAR ( OAB 9644-MA )
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
ATO ORDINATORIO
FINALIDADE:
Intimem-se as partes, haja vista o trânsito em julgado da sentença/acórdão de fls. para, no prazo de 15 (quinze) dias, requererem o que entendam de direito.
Eduardo Marcio de Freitas Matos.Resp: 115758

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 4087-28.2015.8.10.0031, (40932015)
DATA DO AJUIZAMENTO: 09/10/2015 10:17:58
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: FERNANDO BARROS SOUSA
ADVOGADO: THIAGO ANTONIOPIRES NETO (OAB/MA 9.716)
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO PELO INTEIRO TEOR DO DESPACHO A SEGUIR
TRANSCRITO:POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RESTOU AGENDADO O DIA 01/10/2019 ÀS 10:00 HORAS PAR A
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REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. CHAPADINHA (MA) 18DE MARÇO 2019. LEONARDO VERAS CRUZ
SECRETÁRIO JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADINHA.

PROCESSO Nº 0002127-57.2003.8.10.0031 (21272003)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
REQUERENTE: ANTONIO GARRETO DE SOUSA 
ADVOGADO: JOSIVALDO OLIVEIRA LOPESOABMA 5338; LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA-OABMA 5328
REQUERIDO: MUNICIPIO DE MATA-ROMA MARANHAO 
ADVOGADO: RAIMUNDO ELCIO AGUIAR DE SOUSA-OABMA 6162; JOÃO CARLOS ALVES MONTELES-OABMA 3485
DECISAO
FINALIDADE:Processo nº 2127-57.2003.8.10.0031 (21272003)Processo Cível Requerente: Município de Mata RomaRequerido:
Antonio Garreto de SousaD E C I S Ã ORecebido nesta data.Forte na certidão de fl. 291, determino a intimação das partes para,
no prazo de 10 (dez) dias, providenciarem a restauração parcial dos autos, sob pena de arquivamento.Cumpra-se na forma da
Lei.Chapadinha (MA), 05 de agosto de 2019.JOÃO BATISTA COELHO NETOJuiz de Direito Substituto, respondendo pela 1ª Vara
da Comarca de Chapadinha Resp: 193326

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 1139-45.2017.8.10.0031
REQUERENTE: NILZA CORREIA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Audeson Oliveira Costa - OAB/MA 11.417 e Luis Carlos Costa Carvalho - OAB/MA 10.066
REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
ADVOGADO(A): Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB/SP 128.341 e OAB/MA 9.348-A
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a) e ré(u), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 26/09/2019 às 09:00 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção/revelia.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Substituto, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr. João Batista
Coelho Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 1141-15.2017.8.10.0031
REQUERENTE: NILZA CORREIA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Audeson Oliveira Costa - OAB/MA 11.417 e Luis Carlos Costa Carvalho - OAB/MA 10.066
REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
ADVOGADO(A): Caroline Ribeiro Lopes Kucera - OAB/RS 75.065 e OAB/SE 876-A
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a) e ré(u), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 26/09/2019 às 08:50 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção/revelia.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Substituto, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr. João Batista
Coelho Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 1155-96.2017.8.10.0031
REQUERENTE: JOÃO ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Audeson Oliveira Costa - OAB/MA 11.417 e Luis Carlos Costa Carvalho - OAB/MA 10.066
REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL
ADVOGADO(A): Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB/SP 128.341 e OAB/RN 725-A
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a) e ré(u), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à
audiência de Conciliacao, Instrucao e Julgamento - UNA, designada para o dia 26/09/2019 às 08:40 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção/revelia.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Substituto, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr. João Batista
Coelho Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
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Processo nº 1239-97.2017.8.10.0031
REQUERENTE: RAIMUNDO DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): Luciano de Carvalho Pereira - OAB/MA 5328
REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO - OAB/MA 12.883-A
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a) e ré(u), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à
audiência de Conciliacao, Instrucao e Julgamento, designada para o dia 26/09/2019 às 08:30 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção/revelia.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Substituto, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr. João Batista
Coelho Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 1497-10.2017.8.10.0031
REQUERENTE: HELOISA AZEVEDO DA COSTA
ADVOGADO(A): Luciano de Carvalho Pereira - OAB/MA 5.328
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): Diego Monteiro Baptista - OAB/MA 19.142-A e OAB/RJ 153.999
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a) e ré(u), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 24/09/2019 às 09:00 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção/revelia.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr. João Batista Coelho
Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 1644-07.2015.8.10.0031
REQUERENTE: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS
ADVOGADO(A): José Rosean Fernandes de Oliveira - OAB/MA 10.351-A
REQUERIDO: BANCO BMC
ADVOGADO(A): Wilson Sales Belchior - OAB/11.099-A
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a) e ré(u), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 24/09/2019 às 08:40 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção/revelia.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr(a) João Batista
Coelho Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 2203-90.2017.8.10.0031
REQUERENTE: FRANCISCO DA CONCEICAO
ADVOGADO(A): Rogerio Monteiro Castelo Branco - OAB/MA 15.473
REQUERIDO: BANCO BMB - BANCO MERCANTIL DO BRASIL
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à audiência
de Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 26/09/2019 às 09:20 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr(a) João Batista
Coelho Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 2274-92.2017.8.10.0031
REQUERENTE: DOMINGAS VIEIRA DA SILVA SOUSA
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ADVOGADO(A): Audeson Oliveira Costa - OAB/MA 11.417
REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM
ADVOGADO(A): Manuela Sarmento - OAB/MA 12.883-A
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a) e ré(u), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 26/09/2019 às 09:30 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção/revelia.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr. João Batista Coelho
Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 2894-07.2017.8.10.0031
REQUERENTE: ROGERIO MONTEIRO CASTELO BRANCO
ADVOGADO(A): Rogerio Monteiro Castelo Branco - OAB/MA 15.473
REQUERIDO: BANCO BANRISUL S/A
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à audiência
de Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 26/09/2019 às 09:50 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr. João Batista Coelho
Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 3244-97.2014.8.10.0031
REQUERENTE: FRANCINEIDE CARDOSO LIMA
Advogado(a): Edmilson Alves de Aguiar - OAB/MA 3229
REQUERIDO(S): CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - ARMAZÉM PARAÍBA
Advogado(a): Alexandre de Almeida Ramos - OAB/PI 3271 OAB/MA 7059 Mário Augusto Soeiro Machado OAB/PI 1529 Marcus
Vinicius Costa Machado OAB/PI 7307
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s) da(s) parte(s) autor(a) e ré(u) citado acima, para tomar conhecimento do(a) SENTENÇA,
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerente, alegando
contradição na sentença proferida às fls. 153/158. Intimada, a parte embargada em resposta, a parte contrária se manifestou ás fls.
190/197, onde rebate todos os pontos levantados, sob o fundamento de que não existe nenhuma omissão ou contradição na
decisão proferida, pedindo pelo improvimento do recurso. É o relatório. Decido. Em que pese às ilações do embargante, tenho que
a impugnação não apontou a existência de contradição para justificar o aforamento da medida supracitada, já que, limitou-se, tão
somente, a trazer a baila discussão inapropriada a presente via, insuscetível, pois, de ser apreciada neste momento, dada a
reserva recursal. Na verdade o embargante almeja a rediscussão da matéria de fundo da lide, não sendo os embargos de
declaração instrumento apropriado para tanto. A irresignação em face de decisão que lhe foi desfavorável não justifica o
aforamento dos presentes embargos. Sobre o tema, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL
CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – AÇÃO RESCISÓRIA – FGTS – SÚMULA n.º
343/STF – Os embargos de declaração não se constituem meio adequado a provocar o reexame de matéria já apreciada. 2.
Inexistentes contradição e omissão no acórdão, não há como recepcionar os embargos declaratórios cujo propósito é exatamente
rediscutir o mérito do julgado. 3. A aplicação do Enunciado n.º 343 do STF constitui óbice ao exame dos fundamentos que
embasam o pedido de reforma do acórdão rescindendo. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDAGA 531745 – DF – 2ª
T. – Rel. Min. João Otávio de Noronha – DJU 15.03.2004 – p. 00244). A parte embargante tem questionado em síntese a
ilegitimidade ativa processual desde o momento em que a parte autora da ação passou a cobrar a execução da multa por
descumprimento da ordem judicial emanada por este juízo. Contudo, se observa que pelos autos que isso não ocorreu em nenhum
momento durante a instrução processual, pois a parte em sua contestação não alegou tal fato e nem na audiência de instrução e
julgamento. A parte embargante em seu recurso inominado levantou essa suposta ilegitimidade passiva de forma bem rasa, e não
teve o reconhecimento atendido na Turma Recursal, e só passou a questionar tal fato após a cobrança da multa, pois até a
obrigação principal da Sentença emanada por este juízo foi paga sem maiores questionamentos. Portanto, não há qualquer
omissão, contradição ou erro de fato no decisum, que atendeu aos ditames legais, não indo além, nem aquém, dos fatos e provas
contidos nos presentes autos processuais. Este julgador não visualiza possibilidade de dar provimento as alegações do
embargante, pois seria se voltar contra a própria Sentença de Mérito procedida por este juízo e que foi confirmada em sede
recursal. Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos, dada a sua tempestividade, porém, NEGO-LHES
PROVIMENTO ante a patente ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC/2015
ficando, assim, mantidos os termos da decisão embargada. Custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas que sejam as
formalidades legais. Chapadinha, 29 de Agosto de 2019. João Batista Coelho Neto. Juiz de Direito Substituto da 1ª Vara de

Página 704 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Chapadinha/MA." Chapadinha/MA, 02 de setembro de 2019. Juiz(a) Dejardjanes dos Reis. Auxiliar Judiciário. Matrícula 1503176.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 3413-79.2017.8.10.0031
REQUERENTE: MARIA MEDEIROS SOUZA
ADVOGADO(A): Dr. Luciano de Carvalho Pereira - OAB/MA 5328
REQUERIDO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO(A): Felipe Gazola Vieira Marques - OAB/MA 11.442-A
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a) e ré(u), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à
audiência de Conciliacao, Instrucao e Julgamento - UNA, designada para o dia 24/09/2019 às 09:10 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção/revelia.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Substituto, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr(a) João Batista
Coelho Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 3527-18.2017.8.10.0031
REQUERENTE: RAIMUNDA NONATA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. Luciano de Carvalho Pereira - OAB/MA 5.328
REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à audiência
de Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 26/09/2019 às 09:40 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz de Direito Substituta, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr. João Batista Coelho
Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 4020-63.2015.8.10.0031
REQUERENTE: JOSÉ VIEIRA CARDOSO
ADVOGADO(A): Dr. Luciano de Carvalho Pereira - OAB/MA 5.328
REQUERIDO: BANCO BRASDESCO S/A
ADVOGADO(A): Wilson Sales Belchior - OAB/11.099-A
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a) e ré(u), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à
audiência de Conciliacao, Instrucao e Julgamento - UNA, designada para o dia 24/09/2019 às 08:50 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção/revelia.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr. João Batista Coelho
Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 4303-86.2015.8.10.0031
REQUERENTE: MARIA SILVA DA CONCEICAO
ADVOGADO(A): Luciano de Carvalho Pereira - OAB/MA 5.328
REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROMOTORA S/A
ADVOGADO(A): Rubens Gaspar Serra - OAB/SP 119.859
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a) e ré(u), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 24/09/2019 às 08:30 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção/revelia.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Substituto, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr. João Batista
Coelho Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 597-27.2017.8.10.0031
REQUERENTE: ALZINDA DOS SANTOS AGUIAR
ADVOGADO(A): Irineu Veras Galvao Filho - OAB/MA 6.707
REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A
FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) autor(a), por meio de seu advogado(a) acima citado(s), para comparecer(em) à audiência
de Conciliação, Instrução e Julgamento - UNA, designada para o dia 26/09/2019 às 09:10 horas, a realizar-se na sala de
audiências deste Fórum. Ficando ciente este(s) causídico(s) que deverá(ão) comunicar e comparecer(em) com seu(s) cliente(s) à
referida audiência citada acima, sob pena de extinção.
Chapadinha/MA, 2 de setembro de 2019.
Leonardo Veras Cruz
Secretário Judicial
(Assinado de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Substituto, respondendo pela Primeira Vara desta Comarca, Dr. João Batista
Coelho Neto, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

PROCESSO Nº 0000519-04.2015.8.10.0031 (5202015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA SANDRA DA SILVA 
ADVOGADO: MARCELO AGUIAR GASPAR ( OAB 9644-MA )
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
SENTENÇA
FINALIDADE:PROCESSO N.º 519-04.2015.8.10.0031 (5202015)Processo Cível - Ação Previdenciária Requerente: Maria Sandra da Silva Requerido: INSSS E
N T E N Ç AVistos, etc..Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Maria Sandra da Silva em desfavor do INSS, todos já devidamente qualificados nos autos
do processo suso mencionado.Verifico que a parte requerida peticionou requerendo a extinção do processo sem análise de mérito, pela existência da
litispendência, conforme consta à fl. 88/108 dos autos.É breve o relatório. Decido.Verifico que razão assiste a parte requerida, vez que a presente ação reproduz
a ação anteriormente ajuizada cujo processo foi distribuído na Vara Federal sob o nº 5444-84.2012.4.01.3700, constando em ambas as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido, configurando assim litispendência. Posto isto, com base no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, extingo o
processo sem resolução de mérito.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC.Transitada em
julgado a presente decisão, certifique-se, arquive-se e dê-se baixa na distribuição com as anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.Chapadinha
(MA), 30 de julho de 2019.JOÃO BATISTA COELHO NETOJuiz de Direito Substituto, respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Chapadinha Resp: 193326

PROCESSO Nº 0002296-87.2016.8.10.0031 (23012016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS 
ADVOGADO: EDIMILSON ALVES AGUIAR ( OAB 3229-MA )
REU: INSS-INSTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
SENTENÇA
FINALIDADE:PROCESSO N.º 2296-87.2016.8.10.0031 (23012016)Processo Cível - Ação Previdenciária Requerente: Maria Raimunda Gomes dos
SantosRequerido: INSSS E N T E N Ç AVistos etc.Trata-se de Ação Previdenciária interposta por Maria Raimunda Gomes dos Santos em desfavor do Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS, ambos já devidamente qualificados na inicial postulatória.Narra em síntese à parte autora em sua exordial que formulou
pedido administrativo de pensão por morte junto a suso mencionada autarquia federal, tendo sido o mesmo indeferido sob o pálio da ausência de comprovação
da qualidade de dependente.Segue argumentando, que o indeferimento administrativo trouxe-lhe prejuízo em seus direitos personalíssimos, na medida em que,
a seu quilate, faz jus à pensão pleiteada, pelo que, a par do sobredito, após fundamentação legal, requer, via judicial, a concessão do benefício.Com a inicial
vieram documentos.A contestação foi apresentada fora do prazo legal.Em apertada síntese, era o que cabia relatar. Decido.Ao cotejo dos autos, tenho que o
presente feito enquadra-se na hipótese prevista no artigo 355 do Código de Processo Civil.Antes, contudo, embora não seja matéria de controvérsia nestes
autos, cabe assentar que nas Comarcas onde não há Unidade Jurisdicional Federal, as causas previdenciárias deverão ser julgadas pela Justiça Comum
Estadual, consoante disposição contida no artigo 109, § 3º da Constituição Federal, in verbis:Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: § 3º Serão
processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e
segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também
processadas e julgadas pela justiça estadual.Ad argumentandum tantum trago à colação, algumas decisões do egrégio Superior Tribunal de Justiça neste
sentido, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO FEDERAL E JUÍZO ESTADUAL - COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O FEITO - INAPLICABILIDADE DA SÚM. 03/STJ - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE -
AUTARQUIA FEDERAL NO PÓLO PASSIVO DA LIDE - INSS - AÇÃO AJUIZADA PERANTE O JUÍZO ESTADUAL - COMARCA QUE NÃO É SEDE DE VARA
FEDERAL - PERMISSIVO CONSTITUCIONAL - JUÍZO ESTADUAL QUE SE INVESTE NA COMPETÊNCIA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ESTADUAL. 1. É deste Superior Tribunal de Justiça a competência para dirimir conflito entre os Juízos Estadual e Federal, pois o primeiro se considerou como
não-investido na competência federal ao declinar de sua competência, donde se infere pela inaplicabilidade da Súmula 03 desta Casa. 2. Inexistindo Vara
Federal na sede da Comarca, é do Juízo Estadual, investido na competência do Federal, a competência para processar e julgar causa previdenciária, ainda que
o réu - INSS - seja autarquia federal. Inteligência do artigo 109, § 3º da Constituição da República. Precedentes. 3. Competência do Juízo Estadual. (CC
90405/TO, DJ 08.11.2007, Rel. Min. Jane Silva - Des. convocada do TJ/MG, 24/10/2007).PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO.
ART. 109, § 3º, DA CF/88. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Não se pode confundir a competência da Justiça do Trabalho para
julgar as ações decorrentes da relação laboral com a competência para julgar ações previdenciárias, no caso, a concessão de aposentadoria por idade de
trabalhador rural. 2. Aplicação do art. 109, § 3º, da Carta Maior, com fixação de competência da Justiça Estadual para julgar ações previdenciárias onde não
houver Vara Federal. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Única de Duartina para julgar o feito. (CC 66046/SP, DJ
26.03.2007, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 14/03/2007).Desta forma, não há que se cogitar a incompetência deste Juízo para o processamento e
julgamento do presente feito. No mérito, tenho que razão assiste a parte autora.Ao que se observa dos autos, a parte autora requereu, junto ao requerido,
benefício previdenciário de pensão por morte, uma vez que convivia em coabitação com segurado do requerido. Instado a contestar, a contradita fora
apresentada tempestivamente.Ocorre que ao vislumbrarmos a documentação juntada pela parte autora temos que, de fato, a mesma teria direito ao benefício
pretendido, mormente quando comprova, através de robusta prova documental, sua condição de convivente junto ao segurado que, infelizmente, incorreu em
óbito. Resta clara sua dependência econômica.Se não bastasse este fato, a contestação apresentada pelo requerido se afigura genérica e não analisa o pleito
inicial em suas minúcias, resumindo a apresentar texto de lei sem, contudo, paramentá-lo ao disposto na vestibular, o que se afigura vedado ante a nova
sistemática processual civil. Em sendo assim, tenho que o julgamento antecipado do mérito é providência que se impõe, pela robusta prova documental que
carreia a inicial, bem como por sua adequação às hipóteses previstas na legislação de regência. Não há dúvida de que a parte autora mantinha relação de
convivência e dependência com segurado do requerido.De mais a mais, releva-se que, in casu, a dependência econômica é presumida, nos termos do que
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disciplina o artigo 16, § 4º da Lei n.º 8.213/91, verbis:Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do
segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; § 4º. A
dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.Sobre o tema, assim lecionou a estatística
jurisprudencial, in verbis:PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO - DEPENDÊNCIA PRESUMIDA - BENEFÍCIO DE AMPARO
ASSISTENCIAL POR IDADE - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE NÃO CONFIGURADOS - APELAÇÃO DESPROVIDA -
1. À companheira, na qualidade de dependente previdenciária, é dado pleitear a pensão por morte, sendo certo que a dependência econômica é presumida (art.
16, I e § 4º e art. 74 da Lei 8.213/91). 2. A união estável entre o segurado e sua companheira restou comprovada pelos documentos apresentados e pelos
depoimento das testemunhas, tudo de acordo com a legislação de regência (art. 226, § 3º da CF/88; § 3º do art. 16, da Lei 8.213/91; § 6º do art. 16, do Decreto
3.048/99 e art. 1º da Lei 9.278/96). 3. Não restou comprovado que o falecido, à época do início do benefício de amparo assistencial, reunia os requisitos
necessários à percepção de aposentadoria por idade, da qual defluiria a concessão da pensão por morte, motivo pelo qual a companheira não faz jus à pensão
respectiva. 4. Apelação desprovida. (TRF 1ª R. - AC 2005.38.05.001844-5 - 1ª T. - Rel. Des. Fed. Luiz Gonzaga Barbosa Moreira - DJ
04.06.2007).PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - COMPANHEIRA - SEGURADO RELIGIOSO - ENTIDADE FAMILIAR COMPROVADA - REQUISITOS
PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - LIMITAÇÃO - 1. São requisitos para a concessão do amparo em tela, a
demonstração da qualidade de: (I) segurado do instituidor da pensão; e (II) de dependente de quem dele se diz beneficiário, que na hipótese de companheira
contemporânea ao óbito do finado, tem sua manutenção econômica presumida (artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91). 2. Comprovada a vida em comum com o morto,
bem assim a existência de uma entidade familiar marcada pela "comunhão de afetos" entre ambos, é de ser mantido o restabelecimento do benefício em favor da
companheira, não porque patenteada sua dependência material, na espécie presumida, mas em face da comprovação da estabilidade, publicidade e do intuitu
familiae da relação, pressupostos assim reconhecidos pela comunidade e demonstrados nos autos. 3. A base de cálculo da verba honorária abrange, tão-
somente, as parcelas devidas até a sentença (Súmula 111 do STJ). (TRF 4ª R. - AC 2005.04.01.040170-0 - 5ª T. - Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus -
DJU 05.10.2007).Os precedentes apresentados aplicam-se, com perfeição, ao pleito inicial. Todos fundamentam o reconhecimento do direito ao comprovado
pela parte autora, logo, não seria demasiado afirmar que, por conta de tal corredor argumentativo, outra providência não há que o reconhecimento de tal
procedibilidade.Outrossim, o requerido não teceu, substancialmente, qualquer consideração acerca dos motivos que embasaram seu entendimento ao negar,
administrativamente, o benefício pretendido. Repito, em sua contradita apenas teceu considerações calcadas em texto de lei, sem especificar sua abrangência
ou aplicabilidade ao presente caso, o que demonstra a fragilidade de seus argumentos.Ante tais circunstâncias, tenho que não adotar a técnica prevista no artigo
355 do Código de Processo Civil seria atentar contra o princípio da economia processual e vulnerar, de sobremaneira, o disposto nos artigos 4º e 8º do mesmo
diploma, porquanto clarividente o direito da parte autora em ser beneficiada pela decisão de mérito, a seu favor. Posto isto, com fulcro na Lei 8.213/91 c/c artigo
487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder a
parte autora pensão por morte, com o consequente pagamento do benefício no valor de 01 (um) salário mínimo, devido a partir da ciência do indeferimento
administrativo, resguardado o óbice prescricional, uma vez que, já naquela época, a parte autora já preenchia os requisitos necessários à concessão do
benefício. Por logicidade, confirmo a tutela antecipada para determinar a requerida que proceda a imediata implantação do benefício já mencionado, no prazo de
05 (cinco) dias da intimação da presente decisão, oportunidade em que fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por cada dia de descumprimento.Condeno,
ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre valor da causa. Sem remessa necessária, posto não se
adequar ao regramento previsto no Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Chapadinha (MA), 30 de julho de 2019.JOÃO
BATISTA COELHO NETOJuiz de Direito Substituto, respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Chapadinha Resp: 193326

PROCESSO Nº 0002444-64.2017.8.10.0031 (24442017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: DEUSUILA DA SILVA 
ADVOGADO: ANTONIO SIDIONEY DOS SANTOS GOMES ( OAB 15186-MA )
REU: SERASA
ADVOGADO: ROGÉRIO MONTEIRO CASTELO BRANCO OAB-MA 15.473

INTIMAR E DAR PULICIDADE A SENTENÇA A SEGUIR: Pelo MM. Juiz foi exarada a seguinte sentença: "Vistos etc. Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por DEUSUILA DA SILVA em face de SERASA S/A alegando, em
síntese, que a parte requerida, não comunicara que seu nome estaria negativado, descumprindo regra do Código de Defesa do
Consumidor. Designada audiência de conciliação, a parte requerente mesmo devidamente intimada na pessoa de seu advogado,
não se fez presente. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação nesta ocasião de forma tempestiva. Decido.
Analisando os autos, constato que a parte autora manteve-se inerte na oportunidade em que fora intimada para se manifestar nos
autos, o que, per si, demonstra total desinteresse da mesma na tramitação do feito. Diante do exposto, sem mais delongas e
verificando que a parte autora não demonstra interesse processual, uma vez que, se fez ausente à audiência, nos termos do artigo
485, inciso III do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com as devidas cautelas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se" Nada mais havendo, eu, Leonardo Veras
Cruz, Secretário Judicial, que digitei e conferi.JOÃO BATISTA COELHO NETO- Juiz de Direito - Resp: 137786

PROCESSO Nº 0002991-41.2016.8.10.0031 (29982016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: BOAVENTURA AROUCHE DA SILVA NETO 
ADVOGADO: PAULO DE JESUS PESSOA SOARES ( OAB 6867-MA )

INTIMAR E DAR PUBLICIDADE A SENTENCA A SEGUIR: Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Trata-se de pedido
de registro de óbito extemporâneo formulado por Boaventura Arouche da Silva Neto, já qualificado nos autos, alegando, em
síntese, os motivos descritos na inicial da presente ação. Arrola, para a comprovação do alegado, uma testemunha e demais
provas que, no essencial, confirmaram a alegada ocorrência do óbito. Instado a manifestar-se, a ilustre Promotora de Justiça
pugnou pela procedência do pedido. É o sucinto relatório. Decido. A Lei n.º 6.015/73 estabelece que o registro de óbito deve ser
feito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do falecimento, sendo que, na impossibilidade de vir a ser procedido no
mencionado prazo por qualquer motivo relevante, tal assento deve ser lavrado depois, com a maior urgência, dentro do prazo
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previsto no artigo 50, qual seja, 03 (três) meses. Nos demais casos, impõe-se autorização judicial. No caso em apreço, constata-se
que MARIA DOS SANTOS SARMENTO falecera em 03 de agosto de 2001 e só agora seu esposo, veio a pleitear o registro de
óbito, fato corriqueiro nestas plagas, em que as pessoas, dada o nível de pobreza, grau de instrução e informação, muitas vezes
sequer registram-se a si mesmas, a não ser quando tal contingência se faz absolutamente imperativa. A testemunha inquirida
comprova a veracidade dos fatos declarados na inicial, preenchidos assim os requisitos do artigo 80 da referida lei. Isto posto, hei
por bem determinar a lavratura do assento de óbito de MARIA DOS SANTOS SARMENTO ocorrido em 03 de agosto de 2001,
lavrando-se-lhe no Livro próprio. Sem custas. Sentença publicada em audiência, cientes os presentes. Transitando em julgado,
proceda-se ao competente registro de óbito na forma acima mencionada com os dados declarados na inicial e ratificados no
depoimento da requerente. Após, arquivem-se e deem-se baixa na distribuição. Chapadinha, Maranhão, 26 de agosto de 2019. Dr.
João Batista Coelho Neto, Juiz de Direito". Nada mais havendo a tratar, determinou o MM. Juiz o encerramento do presente termo
que depois de lido e achado conforme vai por todos assinados. Eu, Leonardo Veras Cruz, Secretário Judicial, digitei e
assino.JOÃO BATISTA COELHO NETO- Juiz de Direito - Resp: 137786

PROCESSO Nº 0003881-48.2014.8.10.0031 (38352014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: MARIA DE DEUS MARTINS FERREIRA 
ADVOGADO: IRINEU VERAS GALVAO FILHO ( OAB 6707-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
SENTENÇA
FINLIDADE:PROCESSO N.º 3881-48.2014.8.10.0031 (38352014)Ação Cível - Ação de Obrigação de FazerRequerente: Maria de Deus Martins
FerreiraRequerido: Estado do MaranhãoS E N T E N Ç AVistos, etc.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Maria de Deus Martins Ferreira, em
desfavor do Estado do Maranhão.Devidamente citada, a requerida não ofereceu contestação. O Juízo determinou a intimação pessoal da parte requerente para
que informasse se ainda tinha interesse na continuidade do presente feito, sob pena de extinção do processo.A parte requerente, mesmo devidamente intimada
pessoalmente pelo senhor Oficial de Justiça às fls. 29/30, bem como por meio de seu advogado, via DJE (fl. 25), não se manifestou (certidão de fl. 32).Em
síntese, era o que cabia relatar.Decido.Intimada pessoalmente para se manifestar nos autos, a parte autora manteve-se inerte, conforme demonstra a certidão de
fl. 32, demonstrando sua falta de interesse em dar seguimento ao processo, dando ensejo à sua extinção.Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. São dois os pressupostos legais que autorizam a extinção do processo por abandono: i) a
inércia do autor que deixa de cumprir diligência que lhe é ordenada, por tempo superior a trinta dias e ii) sua intimação pessoal para suprir a falta em 48 horas,
nos termos do artigo 267, inciso III, § 1º do CPC. Verificado que o autor, por prazo superior a trinta dias, deixou sem cumprimento o despacho que ordenava o
impulso da ação adiante, mesmo após intimado pessoalmente para fazê-lo, impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito. Desnecessária a
intimação do advogado, vez que a intimação pessoal da parte visa exatamente colmatar a inércia daquele, sendo a única exigida pela legislação processual, nos
termos do já citado artigo 267, inciso III, § 1º do CPC. (TJ-MG - AC: 10460110030133001 MG , Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 05/02/2015,
Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2015).Desta feita e sem maiores considerações, com base nos princípios informativos
constantes no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução de mérito.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita,
oportunidade em que, por tal desiderato, deixo de condenar a parte autora no pagamento das custas processuais. Transitada em julgado a presente decisão,
arquivem-se os autos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Chapadinha (MA), 05 de agosto de 2018.JOÃO BATISTA COELHO NETOJuiz de Direito Substituto,
respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Chapadinha Resp: 193326

PROCESSO Nº 0004909-51.2014.8.10.0031 (48632014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA GONÇALVES DE SOUSA 
ADVOGADO: DONALTON MENESES DA SILVA ( OAB 9642-MA )
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
SENTENÇA
FINALIDADE:
PROCESSO N.º 4909-51.2014.8.10.0031 (48632014)Ação PrevidenciáriaRequerente: Maria Gonçalves de Sousa Requerido: Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS.S E N T E N Ç AVistos, etc.Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Maria Gonçalves de Sousa, em desfavor do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS.Devidamente citada, a requerida ofereceu contestação na forma da Lei. Determinada a produção de prova pericial, o requerido veio aos autos
pugnar pela extinção do processo em face da ausência de interesse processual, haja vista que há um benefício ativo em favor da requerente (benefício de
prestação continuada de amparo ao idoso). Argumenta, ainda, a parte requerida que o benefício pleiteado (aposentadoria por idade rural) não deve ser deferido
por dois motivos, sendo o primeiro pelo fato de haver coisa julgada, já que a presente demanda já fora julgada improcedente pelo Juízo da 7ª Vara da Justiça
Federal de São Luís/MA e o segundo motivo pelo fato de haver nos assentos da parte requerente junto à Autarquia Federal, vários vínculos empregatícios de
contribuinte individual, o que, per si, teria o condão de afastar a procedência dos pedidos.Instada a se manifestar a parte requerente assevera que não há coisa
julgada, uma vez que o pedido administrativo que fundamentou a demanda ajuizada na 7ª Vara da Justiça Federal de São Luís/MA é totalmente diverso do
pedido administrativo que fundamenta a presente ação. Ademais, argumenta a parte requerente, que os vínculos empregatícios de contribuinte individual que
possui junto a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, em nada afeta o seu direito.Em síntese, era o que cabia relatar. Decido.Analisando os autos,
constato que a tese preliminar levantada pela requerida de que haveria coisa julgada não merece prosperar, uma vez que não há no processo qualquer prova de
que o pedido de administrativo que fundamentou a demanda ajuizada na 7ª Vara da Justiça Federal de São Luís/MA, seria o mesmo pedido administrativo que
fundamenta a presente ação. Portanto, rejeito tal preliminar.Em relação a outra tese de defesa preliminar, tenho que esta deva ser acolhida. É que presente feito
falece de interesse de agir, uma vez que o requerido afirma que um outro benefício, qual seja, (benefício de prestação continuada de amparo ao idoso), fora
concedido à parte requerente, conforme documentação de fl. 135.Dessa forma, há de se extinguir o processo sem resolução de mérito nos termos requeridos na
petição de fls. 134/136.Em sendo assim, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, ante a falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do
Código de Processo Civil. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, oportunidade em que, por tal desiderato, deixo de condenar a parte autora no
pagamento das custas processuais. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Chapadinha (MA), 05
de agosto de 2019.JOÃO BATISTA COELHO NETOJuiz de Direito Substituto, respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Chapadinha Resp: 193326

Segunda Vara de Chapadinha

Processo n.º 1247-55.2009.8.10.0031.
Tipo de Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário.
Juíza de Direito: Welinne de Souza Coelho.
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Secretaria Judicial da Segunda Vara.
Parte Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
Parte Requerida: GILDENIR ALBUQUERQUE LIMA.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado do réu, Dr. PAULO DE JESUS PESSOA SOARES, inscrito na OAB/MA sob o n.º 6.867,
para tomar conhecimento da parte final da sentença de fls. 87/91 a seguir transcrita: "Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos
constam, julgo procedente o pedido constante da denúncia, e, em conseqüência, CONDENO o acusado GILDENIR
ALBUQUERQUE LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 129, §1º, I do Código Penal Brasileiro. Por força do
princípio constitucional da individualização da pena e o que dispõe o artigo 68 do Código Penal, em observância aos critérios
estabelecidos no artigo 59 do instrumento legislativo, passo à fase de dosimetria de pena de forma isolada, da seguinte forma: I -
PRIMEIRA FASE: a) quanto à culpabilidade: encontra-se evidenciada pelas provas coligidas nos autos, materializando-se na
reprovação incidente sobre sua conduta, plenamente consciente da ilicitude e da reprovabilidade de seu comportamento normal ao
tipo penal; b) quanto aos antecedentes: não há nos autos registro algum de que o réu já foi condenado anteriormente com trânsito
em julgado, sendo, portanto, tecnicamente primário; c) quanto à conduta social: não há elementos suficientes nos autos para
valorá-la; d) quanto a personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos para qualificá-la; e) quanto aos motivos:
fútil, pois teria sido motivado por um suposto furto de dois sacos de carvão; f) quanto às circunstâncias: são desfavoráveis ao Réu
que de posse de uma arma branca lesionou de forma grave a vítima; g) quanto às consequências do crime: a vítima se submeteu a
cirurgia, mas afirma ainda sentir dores provenientes da lesão sofrida; h) quanto ao comportamento das vítimas: nada a se valorar;
Considerando que as circunstâncias acima descritas são preponderantemente favoráveis ao réu FIXO SUA PENA BASE
PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUAL SEJA, 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA. II - SEGUNDA
FASE - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES e AGRAVANTES: Considerando ainda as circunstância atenuantes capituladas no art.
65, inciso III, alínea "d", do CPB, já que o acusado confessou a autoria criminosa, atenuo a pena em 06 (seis) meses e 20 (vinte)
dias multa, redundando em 01 (um) ano e seis meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. III - TERCEIRA FASE - CAUSAS DE
DIMINUIÇÃO e AUMENTO DE PENA: Não vislumbro a presença de causas de diminuição, tampouco de aumento de pena. IV -
PENA DEFINITIVA: Fixo, então, A PENA DEFINITIVA EM 01 (HUM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 40
(QUARENTA) DIAS-MULTA. Considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são em sua maioria favoráveis ao
apenado, aplica-se ao denunciado o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c" do CP. Deixo de substituir a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do crime ter sido praticado mediante violência, não atendendo os
requisitos do art. 44 do CPB. No que tange à imposição da custódia cautelar e ao direito de apelar em liberdade, previstos no art.
387, parágrafo único, do CPP, constato que não restam caracterizados os requisitos do art. 312 do aludido diploma legal, de modo
que defiro o benefício de recorrer em liberdade, eis que AUSENTES os requisitos da custódia cautelar, porém aplico as medidas
cautelares previstas no art. 319 do CPP: proibição de freqüentar lugares de baixo nível social; proibição de ausentar-se da
comarca onde reside, sem autorização do juiz e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, bimensalmente, no dia 01 de cada
mês, para informar e justificar suas atividades. Em razão do acusado ser pobre, isento-o do pagamento das custas processuais.
Após o trânsito em julgado desta decisão, que deverá ser certificado nos autos, proceda-se às seguintes providências: a) Lance-se
o nome dos réus no rol dos culpados; b) Distribua-se por dependência processo de execução penal, expedindo-se guia de
execução acompanhada da denúncia, sentença, decisões de recursos da sentença, certidão de trânsito em julgado e demais
documentos imprescindíveis; c) Oficie-se à Justiça Eleitoral, com cópia da denúncia, desta sentença e da respectiva certidão do
trânsito em julgado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal e art. 71 do Código Eleitoral; d) Oficie-se ao órgão estatal
responsável pelo registro de antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação dos réus; e) TRANSITANDO EM
JULGADO A SENTENÇA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL, NA FORMA DAS
RESOLUÇÕES Nº 113/10 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpridas tais
diligências, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Cumpra-se. Chapadinha, 16 de dezembro de 2015.
Welinne de Souza Coelho - Juíza de Direito.". Chapadinha-MA, 22 de janeiro de 2016.

Wesley Monteles da Silva
Judicial da Segunda Vara
Matrícula: 117580TJMA.
Assino de ordem do MM. Juiz
(Art. 3º XXVIII, do Provimento nº 001/2007 CGJ/MA)

Processo nº. 2377-36.2016.8.10.0031.
Tipo de Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS.
Requerente(s): L. F. DE F. A. B. F..
Requerido(s): L. S. C. T.
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora, Drª. Gilmara Lima de Almeida, inscrito(a) na OAB/MA sob o nº. 6.782, para, no
prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o lauda de DNA de fls. 43/44-v, conforme ato ordinatório de fls. 45 nos autos da ação
supracitada. Chapadinha/MA, 02 de setembro de 2019.

Wesley Monteles da Silva
Servidor Judicial da Segunda Vara
Matrícula: 117580TJMA
Assino de ordem da MMª. Juíza
(Art. 3º XXVIII, do Provimento nº. 001/2007 CGJ/MA)
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REG. DISTRIBUÇÃO Nº28-94.2015.8.10.0031
DENOMINAÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
REQUERENTE: A P TELES COMERCIO - EPP
REQUEIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR

Em conformidade com as diretrizes instituídas pelo Provimento n.º 001/2007-CGJ/MA, de 08 de janeiro de 2007, pratiquei o
seguinte ato ordinatório: INTIMAÇÃO do advogado, Dr. Jheck Pinheiro Teles, inscrito na OAB/MA sob o nº 13.416, para no prazo
legal, apresentar as alegações finais, nos autos. Chapadinha-MA, 02 de setembro de 2019.

Josieli Lopes Monteles
Secretária Judicial da 2ª Vara
Matrícula: 178301TJMA
Assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito
(Art. 3º XXVIII, do Provimento nº 001/2007 CGJ/MA)

Codó

Primeira Vara de Codó

Processo: 2962-79.2016.8.10.0034
Vara:1ª Vara da Comarca Codó/MA
Ação: Procedimento Comum Cível
Requerente (s): FRANCIDALVA MOREIRA SALAZAR e OUTROS
Advogado (a): Dr. (a) Tiago Moreira Gonçalves, OAB/MA 15126
Requerido (a): F R MARTINS - ME
Advogado (a):Dr. (a) Lucas Mendes da Silva, OAB/PI 4.941
DECISÃO:
Recebido hoje.
Trata-se de ação indenizatória em que narram os autores que, aos 25/08/2016, aproximadamente às 11h00min, o Sr. Raimundo
Sancho da Paz (falecido marido da Sra. Francidalva e genitor dos demais autores) foi vítima de acidente de trânsito causado pelo
requerido, que sequenciou em sua morte.
Relata que o local onde ocorreu o acidente é localidade escolar, com alto fluxo de pessoas e que no momento do fatídico o Sr.
Francisco aguardava a saída de seus filhos do colégio.
Destaca que o micro-ônibus de propriedade do requerido trafegava na estrada quando desgovernou-se e desceu acostamento
abaixo, causando a morte do Sr. Francisco e de mais uma pessoa, os quais, apesar de tentarem se desviar do veículo, não
conseguiram face o excesso de velocidade.
Audiência realizada em 13/03/2017, em que os autores não compareceram e não foi possível obter-se a conciliação, fl. 55.
Contestação e documentos apresentados pelo requerido, fls. 66/116.
Réplica, fls. 122/130.
Pois bem. Por oportuno, cabe analisar as preliminares suscitadas pelo requerido em sede de contestação, quais sejam: a)
ilegitimidade passiva ad causam; b) chamamento ao processo do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes);
c) denunciação à lide do espólio de Dione Rosa dos Santos.
Entendo que é legítima a empresa ré para figurar no polo passivo do feito, pois não há dúvidas de que foi um veículo de sua
propriedade que atropelou o de cujus, evidenciando vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada. Chega-se
a essa conclusão através de simples leitura dos documentos atrelados aos autos, não se pretendendo neste momento adentrar o
mérito da causa.
Logo, ao menos nessa análise prefacial, tenho como possível a atribuição de responsabilidade ao réu, caso provados
oportunamente os requisitos legais para tanto. Vislumbra-se, por isso, pertinência subjetiva da ação.
Quanto ao chamamento ao processo do DNIT, tenho que não merece guarida. Embora o acidente tenha ocorrido em rodovia
federal, não se constata razão para se responsabilizar a autarquia. Há documento nos autos confeccionado pela Polícia Rodoviária
Federal (fl. 19) que atesta as boas condições da pista, não sendo possível atribuir à União ação ou omissão que tenha nexo de
causalidade com o fatídico acontecimento. Pela mesma razão não cabe denunciação à lide quanto à referida autarquia.
Por outro turno, tenho como razoável a denunciação da lide do espólio do Sr. Dione Rosa dos Santos, pois, aparentemente, contra
esse o denunciante/réu tem uma pretensão indenizatória, pretensão de reembolso caso ele (denunciante) venha a sucumbir no
pedido principal. Entendo ser cabível referida modalidade de intervenção de terceiro, nos moldes do artigo 125, II, do CPC/2015 -
verdadeira garantia de regresso.
Nesse norte, não acolho as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do requerido e chamamento ao processo do DNIT, e
defiro a denunciação da lide requerida pela empresa ré. Intime-se esta parte para promover a citação do espólio do Sr. Dione Rosa
dos Santos, indicando o endereço do denunciado/citando e fornecendo os documentos necessários para citação, restando
consignado que a citação deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito, nos termos do artigo 131
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do CPC/2015.
Intimem-se. Cumpra-se.
Codó-MA, 14/08/2019.

MARCO ANDRÉ TAVARES TEIXEIRA
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Codó/MA

Processo: 3080-55.2016.8.10.0034
Vara:1ª Vara da Comarca Codó/MA
Ação: Procedimento Comum Cível
Requerente (s): ZILMAR CRUZ DA SILVA DOS SANTOS e OUTROS
Advogado (a): Dr. (a) Tiago Moreira Gonçalves, OAB/MA 15.126
Requerido (a): F R MARTINS - ME
Advogado (a):Dr. (a) Lucas Mendes da Silva, OAB/PI 4.941, Dr. Paulo Roberto Miura Filho, OAB/PI 8.643
DECISÃO:
Recebido hoje.
Trata-se de ação indenizatória em que narram os autores que, aos 25/08/2016, aproximadamente às 11h00min, o Sr. Renê
Rodrigues dos Santos (falecido marido da Sra. Zilmar Cruz e genitor dos demais autores) foi vítima de acidente de trânsito
causado pelo requerido, que sequenciou em sua morte.
Relata que o lugar onde ocorreu o acidente é localidade escolar, com alto fluxo de pessoas e que no momento do fatídico o Sr.
Renê aguardava a saída de seus filhos do colégio.
Destaca que o micro-ônibus de propriedade do requerido trafegava na estrada quando desgovernou-se e desceu acostamento
abaixo, causando a morte do Sr. Renê e de mais uma pessoa, os quais, apesar de tentarem se desviar do veículo, não
conseguiram face o excesso de velocidade.
Audiência realizada em 15/12/2016, em que não foi possível obter-se a conciliação, fl. 53.
Contestação e documentos apresentados pelo requerido, fls. 63/113.
Réplica, fls. 120/127.
Vieram os autos conclusos.
Pois bem. Por oportuno, cabe analisar as preliminares suscitadas pelo requerido em sede de contestação, quais sejam: a)
ilegitimidade passiva ad causam; b) chamamento ao processo do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes);
c) denunciação à lide do espólio de Dione Rosa dos Santos.
Entendo que é legítima a empresa ré para figurar no polo passivo do feito, pois não há dúvidas de que foi um veículo de sua
propriedade que atropelou o de cujus, evidenciando vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada. Chega-se
a essa conclusão através de simples leitura dos documentos atrelados aos autos, não se pretendendo neste momento adentrar o
mérito da causa.
Logo, ao menos nessa análise prefacial, tenho como possível a atribuição de responsabilidade ao réu, caso provados
oportunamente os requisitos legais para tanto. Vislumbra-se, por isso, pertinência subjetiva da ação.
Quanto ao chamamento ao processo do DNIT, tenho que não merece guarida. Embora o acidente tenha ocorrido em rodovia
federal, não se constata razão para se responsabilizar a autarquia. Há documento nos autos confeccionado pela Polícia Rodoviária
Federal (fl. 37) que atesta as boas condições da pista, não sendo possível atribuir à União ação ou omissão que tenha nexo de
causalidade com o fatídico acontecimento. Pela mesma razão não cabe denunciação à lide quanto à referida autarquia.
Por outro turno, tenho como razoável a denunciação da lide do espólio do Sr. Dione Rosa dos Santos, pois, aparentemente, contra
esse o denunciante/réu tem uma pretensão indenizatória, pretensão de reembolso caso ele (denunciante) venha a sucumbir no
pedido principal. Entendo ser cabível referida modalidade de intervenção de terceiro, nos moldes do artigo 125, II, do CPC/2015 -
verdadeira garantia de regresso.
Nesse norte, não acolho as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do requerido e chamamento ao processo do DNIT, e
defiro a denunciação da lide requerida pela empresa ré. Intime-se esta parte para promover a citação do espólio do Sr. Dione Rosa
dos Santos, indicando o endereço do denunciado/citando e fornecendo os documentos necessários para citação, restando
consignado que a citação deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito, nos termos do artigo 131
do CPC/2015.
Intimem-se. Cumpra-se.
Codó-MA, 14/08/2019.

MARCO ANDRÉ TAVARES TEIXEIRA
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Codó/MA

Terceira Vara de Codó

Processo nº 1992-50.2014.8.10.0034
Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado:Egimar Teixeira da Rocha Junior
Advogado: Dr. Wellington Douglas Sampaio Borba, OAB/MA 6441

FINALIDADE: Intimar o advogado do acusado Egimar Teixeira da Rocha Junior, Dr. Wellington Douglas Sampaio Borba, OAB/MA
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6441, para, no prazo de 08(oito) dias, contra-arrazoar a apelação. Codó(MA), 02 de setembro de 2019. Juíza Flávia Pereira da
Silva Barçante, titular da 3ª Vara.

Coelho Neto

Primeira Vara de Coelho Neto

PROCESSO Nº 0000124-67.2019.8.10.0032 (1242019)
AÇÃO: PROCESSO CRIMINAL | PETIÇÃO CRIMINAL

REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ EDVALDO ALVES DA SILVA ( OAB 14616-MA )

Processo nº.: 124-67.2019.8.10.0032 (1242019)DECISÃOApesar do parecer ministerial desfavorável e bem fundamentado (fls.
13/14), o qual se concorda parcialmente, especialmente quanto à necessidade de se evitar sucessivas requirições da vítima pelo
Estado, entendo, no caso em epígrafe, que compete ao juízo de 1° grau tão somente avaliar as formalidades legais da produção
probatória. O mérito deve ser avaliado pelo Tribunal, em caso de eventual Revisão Criminal.Além disso, verifico que, no bojo dos
autos 200-28.2018.8.10.0032, o requerente pugnou pela oitiva de F. de S. M., ofendida nos autos 12762016, que foi deferida e,
após, em consonância com o parecer ministerial, homologou-se, por sentença, a justificação criminal.Com efeito, in casu, o
requerente almeja a oitiva de I. de S. M., o qual também foi considerada vítima nos autos 12762016. Dessa forma, entendo que
igual sorte dos presentes autos devem seguir ao do feito 200-28.2018.8.10.0032, sob pena de decisões contraditórias quanto ao
mesmo fato.É de se ponderar, ainda, os princípios da verdade real e de ampla defesa do requerente, com a possibilidade de, na
ação revisional, se confrontar a alegada retratação da vítima com os demais elementos de convicção coligidos na instrução do
processo criminal que culminou com a condenação.Nesse sentido:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO CAUTELAR DE
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DEDUZIDO
PELA DEFESA. É no Juízo de 1º Grau que deverá ser procedimentalizada a ação cautelar de justificação criminal, observando-se,
para tanto, o disposto no art. 381 do CPC, que se aplica supletivamente ao processo penal com base no art. 3° do CPP. Por meio
da ação cautelar de justificação criminal, é possível à Defesa a produção de prova para propositura de eventual e futura ação
revisional, a fim de desconstituir ou de modificar sentença penal condenatória transida em julgado. Decisão recorrida
desconstituída. RECURSO PROVIDO. M/AG 3.985 S 30.08.2018 P 12 (Recurso em Sentido Estrito N° 70078329430, Sexta
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em 30/08/2018). (TJ-RS - RSE:
70078329430 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 30/08/2018, Sexta Câmara Criminal, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2018)DIREITO PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL
PARA NOVA OITIVA DA VÍTIMA. A via adequada para nova tomada de declarações da vítima com vistas à possibilidade de sua
retratação é o pedido de justificação (art. 861 do CPC), ainda que ela já tenha se retratado por escritura pública. A justificação é o
único meio que se presta para concretizar essa nova prova a fim de instruir pedido de revisão criminal, pois não serve para a ação
revisional prova produzida unilateralmente, como a juntada da declaração da vítima firmada em cartório no sentido de que o
condenado não foi o autor do crime. Tal prova só é válida se, necessariamente, for produzida na justificação judicial com as
cautelas legais (RvCr 177-DF, Terceira Seção, DJ 4/8/1997). Ademais, a retratação da vítima nada mais é do que uma prova
substancialmente nova. Desse modo, não há razão para não garantir ao condenado, diante do princípio da verdade real, a
possibilidade de, na ação revisional, confrontar essa retratação - se confirmada em juízo - com os demais elementos de convicção
coligidos na instrução criminal. (STJ. RHC nº 58442/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 25 de agosto
de 2015). Ante o exposto, com fundamento no art. 381, § 5°, do Código de Processo Civil c/c art. 3° do Código de Processo
Penal##, designo o dia 16/10/2019, às 11:00 horas, neste juízo, para realização de audiência de justificação criminal.Intimem-se o
requerente e seu advogado.Intimem-se I. de S. S. e Cleonice Pereira da Silva Sousa.Notifique-se o Ministério Público.Após a
realização do supracitado ato processual, voltem-me os autos conclusos para análise das formalidades legais.Sem prejuízo,
desapensem-se desta justificação criminal dos autos n° 1276-58.2016.8.10.0032 (12762016).Coelho Neto/MA, 26 de agosto de
2019.PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp: 188094

INTIMAÇÃO

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 124-67.2019.8.10.0032
DENOMINAÇÃO:Processo Criminal | Petição Criminal
REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
ADVOGADO: José Edvaldo Alves da Silva - OAB/MA 14616

O Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto Brasil Teles de Menezes, Juiz de Direito Titilar da 1ª Vara da Comarca de Coelho Neto ,
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Estado do Maranhão.

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte requerente Dr. José Edvaldo Alves da Silva - OAB/MA 14616, comparecer no dia
16 de outubro de 2019, às 11:00 horas, neste juízo, bem como, apresentar as testemunhas I. de S. S. e Cleonice Pereira da
Silva Sousa, arroladas nos autos, para realização de audiência de justificação criminal.

O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade
de Coelho Neto ,Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Marcelo Henrique Oliveira Tourinho, Diretor de Secretaria,
que o fiz digitar, conferi e subscrevo.

Marcelo Henrique Oliveira Tourinho
Diretor de Secretaria da 1ª Vara
Mat. 140533
Coelho Neto - MA

Segunda Vara de Coelho Neto

PROCESSO Nº 0000038-24.2004.8.10.0032 (382004)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | SEPARAÇÃO LITIGIOSA

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: MARCO ANTONIO DA SILVA VERAS ( OAB 6749-MA ) e NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 15895-PI )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: MARCO ANTONIO DA SILVA VERAS ( OAB 6749-MA )

Processo nº 38-24.2004.8.10.0032DESPACHOAnte o teor do Ofício fl. 227, intime-se a parte autora para realizar o recolhimento do preparo/custas iniciais e das
custas de diligências do Oficial de Justiça, para cumprimento da Carta Precatória fl. 220.Coelho Neto-MA, 21 de agosto de 2019.Manoel Felismino Gomes
NetoJuiz de Direito Resp: 191320

Processo nº 0800527-37.2018.8.10.0032
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
Autor(es): BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO-OAB/SP 192.649, JOSE LIDIO ALVES DOS SANOS-OAB/SP
156.187
Réu(s): FERNANDO FARIAS LEAL COSTA
DECISÃO
Relatório.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença que condenou o autor ao
pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Requer o embargante que seja sanado o erro material existente no julgado, posto que o réu sequer foi citado no presente feito, não
havendo quem receba os honorários advocatícios.
Fundamentação.
A teor do art. 1.022, II, CPC, caberão embargos de declaração de qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
Em análise dos autos, verifico encontrar guarida o pleito do embargante no que tange à existência de erro material no julgado,
posto que, conforme se observa na Sentença ID Nº 11457463, fora homologado o pedido de desistência requerido pelo
embargante, sendo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, CPC. Nesse sentido, não há que se falar
em litígio, sendo descabida a condenação em honorários advocatícios, visto que não houve citação e nem atuação de advogado
da parte requerida.
Assim, configurado o erro material, deve este ser sanado.
Dispositivo.
Ante o exposto, conheço os embargos declaratórios opostos e dou-lhes provimento, para corrigir o erro material existe na
Sentença ID Nº 11457463, e deixo de condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez
por cento) do valor da causa.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Coelho Neto, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2019.
Manoel Felismino Gomes Neto
Juiz de Direito

Processo nº 0801241-94.2018.8.10.0032
EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Requerente: RAFAELLA FARIAS NEVES SILVEIRA
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Advogado do(a) EMBARGANTE: CAMILA LIZ SILVA DA COSTA - MA12896
Requerida: GLAUCIA BRUNA LIMA RAMOS
SENTENÇA
Relatório.
Intimada para que emendasse a petição inicial, nos termos do art. 321, CPC, para apresentar os documentos relevantes para a
instrução da presente execução, sob pena de indeferimento da inicial, a autora, devidamente intimada via DJE deixou transcorrer o
prazo in albis, conforme certidão ID Nº 20995861.
Fundamentação.
O não cumprimento do despacho que determina a emenda da inicial é causa de indeferimento da inicial, sendo neste sentido a
disposição do art. 321, parágrafo único, da legislação adjetiva civil, e a jurisprudência dos tribunais pátrios.
Decido.
Ante o exposto, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem
resolução de mérito.
Condeno a autora ao pagamento das custas processuais.
Publique-se. Registre-se e Intime-se.
Após transitar em julgado, determino o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição.
Coelho Neto, Quarta-feira, 28 de Agosto de 2019.
Manoel Felismino Gomes Neto
Juiz de Direito

Colinas

<div font-size:10pt;>
COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº1020-78.2017.8.10.0033
REQUERENTE: RAIMUNDA CRISTINA FREITAS SILVA
ADVOGADOS: DR FRANCISCO MARCELO MOREIRA LIMA SILVA OAB/MA: 10431-MA
REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte apelada através do seu advogado supracitado,par no prazo legal apresentar suas
contrarrazões..
Colinas, 02 de setembro de 2019.

Eduardo Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 118687
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 2º do
Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

<div font-size:10pt;>
COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº 1158-50.2014.8.10.0033
REQUERENTE: EUNICE PEREIRA DA SILVA
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO S.A
ADVOGADO: DR DANILO BAIÃO DE AZEVEDO RIBEIRO OAB/MA: 11.144-A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte apelada, através do seu advogado supracitado, para apresentar ao recurso , no prazo de
05(cinco) dias.
.
Colinas, 02 de setembro de 2019.

Eduardo Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 118687
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 2º do
Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

<div font-size:10pt;>
COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº12411-39.2015.8.10.0033
REQUERENTE: IRENE PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADOS: DR GUSTAVO HENRIQUE MATOS BARROSO OAB/MA: 12.587
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerente, através do seu advogado supracitados, para se manifeatarem sobre o
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desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias.
Colinas, 02 de setembro de 2019.

Eduardo Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 118687
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 2º do
Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

<div font-size:10pt;>
COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº 207-51.2017.8.10.0033
REQUERENTE: MARIA LUSENI PEREIRA MARTINS
ADVOGADO : DR LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA OAB/MA: 8700
REQUERIDO: BANCO BGN/CETELEM S/A
ADVOGADO : DR DIEGO MONTEIRO BAPTISTAOAB/RJ: 153.999
FINALIDADE: INTIMAÇÃO das Partes, na pessoa de seus advogados supracitados, para especificarem as provas que pretendem
produzir, em Audiência de Instrução, justificando a pertinência e adequação ao caso.
Colinas, 02 de Setembro de 2019.

Eduardo Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 118687
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 2º do
Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

<div font-size:10pt;>
COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº2872-11.2015.8.10.0033
REQUERENTE: DALCINA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS: DRA LORENA CAVALCANTI CABRAL OAB/MA: 14.635-A
REQUERIDO: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADO: DRA FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB/MG: 109730
FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes através do seu advogado supracitados, para apresentarem as provas que pretendem
produzir em audiência de instrução, jusitifcando a pertinência e adequação ao caso.
Colinas, 02 de setembro de 2019.

Eduardo Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 118687
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 2º do
Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

<div font-size:10pt;>
COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº2897-24.2015.8.10.0033
REQUERENTE: CRISTIANA RODRIGUES
REQUERIDO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO : DRA MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI OAB/MA: 10.530-A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte apelada através do seu advogado supracitao, para no prazo legal, apresentar sua
contrarrazões.
Colinas, 02 de setembro de 2019.

Eduardo Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 118687
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 2º do
Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

<div font-size:10pt;>
COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº 2901-61.2015.8.10.0033
REQUERENTE: ROSA MARIA DA COSTA SILVA
ADVOGADA: DRA LORENA CAVALCANTI CABRAL OAB/PI: 12751
REQUERIDO: BANCO MERCANTIL S.A
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ADVOGADO: DR FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB/MA: 11.442-A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO para as Partes requerente e requerido, na pessoa de seus advogados, para especificarem as provas
que pretendem produzir em audiência de instrução e julgamento, justificando sua pertinência e adequação.
.
Colinas, 02 de setembro de 2019.

Eduardo Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 118687
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 2º do
Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

<div font-size:10pt;>
COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº 323-57.2017.8.10.0033
REQUERENTE: CICERO CARNEIRO DA SILVA E OUTRO
ADVOGADA: DRA NAZARE DE FATIMA PAIVA N P LIMA OAB/MA: 12.204
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: DR ALVARO LUIZ DE COSTA FERNANDES OAB/MA: 11.735-A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes através do seus advogados supracitados, para tomar ciente da sentença de extinção de
execução com o seguinte teor: " Ante o exposto, com base nos artigos 513, 914, II, e 915 do Novo Código de Processo Civil,
DECLARO cumprida a sentença e JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença.Determino a expedição de alvará
referente à quantia depositada pelo executado, na forma requerida pela parte autora.Intime-se a parte Ré, para que proceda ao
pagamento das custas processuais finais, em que foi condenada.Caso permaneça inerte, comunique-se ao FERJ e arquive-se os
autos, com as baixas necessárias.
.
Colinas, 02 de setembro de 2019.

Eduardo Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 118687
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 2º do
Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

<div font-size:10pt;>
COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº364-24.2017.8.10.0033
REQUERENTE: MARIA CARDOSO DE SOUSA
ADVOGADOS: DR GUSTAVO HENRIQUE MATOS BARROSO OAB/MA: 12.587
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes através do seu advogado supracitado,para tomar ciente da Sentença prolatada nos autos
com o seguinte teor: "Segundo o art. 231, do Código de Processo Civil, "o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido
ou completado".Assim, verificando o Juiz que a Parte Autora não cumpriu a diligência, deve indeferir a Petição Inicial, com
fundamento no art. 231, parágrafo único, do Código de Processo Civil.A Parte Autora não cumpriu o comando judicial, pois, apesar
de ter sido intimada para providenciar diligências necessárias ao regular curso do processo, a mesma não se manifestou,
caracterizando o descumprimento.Curiosamente, as Partes sempre cobram celeridade do Judiciário, mas se descuram, por anos,
do cumprimento das suas obrigações processuais, devendo, assim, sofrer as consequências da sua desídia.Por conseguinte, não
há dúvida sobre a ocorrência de causa de extinção do feito sem exame do mérito.III - Dispositivo.Diante do exposto, com fulcro no
art. 231,parágrafo único, do Código de Processo Civil, indefiro a Petição Inicial.Sem custas e Honorários.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Serve o presente despacho de
MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Ofício Circular n.º 11/2009-GAB/CGJ
Colinas, 02 de setembro de 2019.

Eduardo Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 118687
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 2º do
Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

<div font-size:10pt;>
COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº 48-70.2001.8.10.0033
REQUERENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
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ADVOGADO : DR ARLINDO DA COSTA ALMEIDA OAB/MA: 3417
RÉU: ABDIMAR NONATO NUNES
FINALIDADE: PUBLICAR SENTENÇA E INTIMAR AS PARTES com o seguinte teor: "Ante o exposto, com fundamento no IRDR
nº 1.340.553, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no artigo 487, inciso II, do Código de Processo
Civil e 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, reconheço a prescrição intercorrente do direito do exequente e Julgo Extinto o Processo com
Resolução de Mérito.Sem condenação do Exequente em custas processuais e em honorários advocatícios de
sucumbência.Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Serve o presente despacho de MANDADO/CARTA/OFÍCIO, nos termos do Ofício Circular n.º 11/2009-GAB/CGJ.
.
Colinas, 02 de setembro de 2019.

Eduardo Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 118687
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 2º do
Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

<div font-size:10pt;>
COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº513-20.2017.8.10.0033
REQUERENTE: MARIA ANTONIA PEREIRA CARVALHO
ADVOGADOS: DR RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE AQUINO JUNIOR OAB/MA: 12.511
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte apelada através do seu advogado supracitado,para no prazo legal apresentar suas
contrarrazões.
Colinas, 02 de setembro de 2019.

Eduardo Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 118687
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 2º do
Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

<div font-size:10pt;>
COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº547-34.2013.8.10.0033
REQUERENTE: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS: DR HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE: 10.422 E ELIETE SANTANA MATOS OAB/CE: 10.423
REQUERIDO: LUZILANIA NUNES DE OLIVEIRA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora através do seu advogado supracitado, paa recolher sa custas processuais referente à
pesquisa que solicitou, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.
Colinas, 02 de setembro de 2019.

Eduardo Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 118687
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 2º do
Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

<div font-size:10pt;>
COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº 789-32.2009.8.10.0033
REQUERENTE:BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
REQUERIDO: MARCOS AURELIO VIEIRA ALENCAR
ADVOGADO: DRA THELMA KRISTIANE LOPES AZEVEDO OAB/DF: 21667
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, através do seu advogado supracitado, para se manifestarsobre o pedido de
desarquivamento, no prazo de 05(cinco) dias.
.
Colinas, 02 de setembro de 2019.

Eduardo Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 118687
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 2º do
Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
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Primeira Vara de Colinas

Retificando a publicação realizada em 29.07.2019, no livro 136/2019
Processo: 177-50.2016.8.10.0033
Ação: Interdição
Interditante(a):Elielda de Morais Silva
Promotor(a): Dr. Aarão Carlos Lima Castro
Interditando(u):Klilton de Morais Silva

S E N T E N Ç A
I - Relatório.
Trata-se de Ação de Interdição ajuizada por Elielda de Morais Silva, assistida pelo Ministério Público Estadual, por meio do
Promotor de Justiça que oficia junto a este Juízo, em desfavor de Klilton de Morais Silva, todos qualificados, objetivando a
interdição da Parte Ré.
Em síntese, requereu: a) a concessão de liminar determinando que o INSS continue a pagar o benefício do Interditando, na conta
de titularidade da Interditante. No mérito, requereu: a) decretação da interdição do Interditando e nomeação de sua curadora a sra.
Elielda de Morais Silva; b) inscrição a interdição no Registro de Pessoas Naturais, nos termos do art. 92 e 93 da lei 6.015/73.
Ancora os pedidos nas alegações de que a Interditante é genitora do(a) Interditando(a), que é surdo-mudo e analfabeto,
apresentando-se incapaz para os atos da vida civil.
Atribuiu à causa o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).
Instruiu a petição inicial com documentos.
Não recolheu custas.
Decisão judicial na qual foi concedida a curatela provisória do Interditando, designada audiência de interrogatório e nomeada
Elielda de Morais Silva como curadora do Interditando.
Estudo Social apresentado pelo CRAS de Colinas-MA, que concluiu que o Interditando vive em boas condições na casa de sua
genitora.
Realizada audiência, foi interrogado o Interditando. Nomeado Curador à Lide.
Laudo pericial informando que o Interditando é portador de perda auditiva neurosensorial profunda bilateral (CID H91.9).
Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, considerando que o Interditando, além de surdo-
mudo, é analfabeto, o que o impede de exerxer plenamente os atos da vida civil.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
II - Fundamentação.
Todo indivíduo maior ou emancipado deve por si mesmo reger sua pessoa e administrar seus bens.
A capacidade sempre se presume, entretanto, há pessoas que, em virtude de doença ou deficiência mental, se acham
impossibilitadas de cuidar dos próprios interesses. Tais indivíduos sujeitam-se, pois, à curatela, que constitui medida de amparo e
proteção, e não penalidade, aos que, por algum motivo, não possui discernimento para prática de atos da vida civil.
A curatela é encargo deferido por lei a alguém capaz para reger a pessoa e administrar os bens de outrem, que não pode fazê-lo
por si mesmo.
Restou provado que o (a) Interditando(a) é portador de perda auditiva neurosensorial profunda bilateral (CID H91.9) que, porém,
não torna impossível sua autodeterminação consciente para os atos da vida civil. A perícia médica é clara ao afirmar que a
incapacidade em análise permite ao Interditando o exercício de atividades e funções laborativas em serviços compatíveis com a
patologia em questão.
O Código Civil dispõe, em seu art. 3º, que são absolutamente incapazes para os atos da vida civil aqueles que "por enfermidade ou
deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos". É exatamente este o caso em tela.
Por outro lado, a qualidade de surdo-mudez aliada ao fato de ser ele analfabeto reduz sobremaneira referida capacidade, pois o
Interditando sempre se valerá de sua genitora para representá-lo nos atos da vida civil, uma vez que não sabe se comunicar com a
linguagem de libras.
Ademais, o Interditando recebe benefício da seguridade social desde os cinco anos de idade, o que importa em dizer que já houve
o reconhecimento da referida autarquia federal de sua condição especial.
Dessa forma, as provas coligidas aos autos são contundentes no sentido de prova a sua incapacidade para os atos civis da vida.
III - Dispositivo.
Ante o exposto, tendo por base os arts. 3º, II, 1.767, I, todos do Código Civil, e o artigo 487 I do Código de Processo Civil, acolho o
pedido da Parte Autora, Julgo Extinto o processo com resolução de mérito, para o fim de Decretar a Interdição de Klilton de Morais
Silva, brasileiro, solteiro, filho de Elielda de Morais Silva, nascido em 14/09/1993, natural de Esperantinópolis-MA portadora do
CPF sob o nº 033.249.243-59, e da Cédula de Identidade RG nº. 030525912006-4 SSP/MA, declarando-a absolutamente incapaz
para exercer pessoalmente todos os atos da vida civil e comercial, por ser portador de surdo-mudez e analfabeto, em
conformidade com Laudo Médico.
Nomeio curador(a) do(a) interditado(a) a Sra. Elielda de Morais Silva, brasileira, viúva, nascida em 08/09/1974, portadora da
Cédula de Identidade RG nº. 19836112002-1 SSP/MA e CPF nº. 868.589.473-53, residente e domiciliada na Rua Nossa Senhora
da Consolação, 09, Guanabara, Colinas-MA, genitora do(a) Interditado(a), conforme documentos acostados à Inicial, a qual deve
ser advertida que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à
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Interditada, sem autorização judicial.
Lavre-se o Termo da Curatela, do qual deverá constar a advertência acima, bem como a obrigação de prestar contas sempre que
solicitado, intimando-se a Curadora para assiná-lo. Tratando-se de pessoa idônea e face à inexistência de bens, a Curadora está
dispensada de prestar garantia.
Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil e no art. 9º, inciso III do Código Civil, e ainda a
dispositivos da lei 6.015/73, inscreva a presente interdição no livro "E" de Registro Civil e a publique na imprensa oficial por 03
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do Interditado e da Curadora, a causa da interdição e os
limites da curatela, que neste caso será exercida sem limites. Oficie ao Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos
políticos da Interditada, ante as diretivas do art. 15, II da Constituição Federal.
Desnecessário aguardar o trânsito em julgado por ausência de contenciosidade. Expeça-se Mandado de Averbação desta
sentença e encaminhe-se à Serventia Extrajudicial competente, para os devidos fins, nos termos do art. 92 e 93, da lei nº 6.015/73.
Sem emolumentos, custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios.
Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Serve o presente despacho de MANDADO/CARTA/OFÍCIO, nos termos do Ofício Circular n.º 11/2009-GAB/CGJ.
Colinas/MA, 25 de junho de 2019

Clênio Lima Corrêa
JUIZ DE DIREITO
PORTARIA-CGJ - 25412019

COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº: 0802102-45.2019.8.10.0097
AUTOR(A): JESSICA RODRIGUES CARDOSO
REQUERIDO: FRANCISCO FERREIRA BARBOSA FILHO
O Doutor SÍLVIO ALVES NASCIMENTO, Juiz de Direito Titular desta Comarca de Colinas, Estado do Maranhão, na Forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem, dele conhecimento tiverem ou interessar que foi proferida Sentença nos autos acima epigrafados, bem como
INTIMA o(as) advogados(as) acima citado(as) da Sentença, cujo dispositivo é o seguinte: “SENTENÇA
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 56, 57 e 485, V, do Código de Processo Civil, reconheço de oficio a continência e JULGO EXTINTO o presente
processo, sem resolução de mérito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquivem-se definitivamente, com as baixas necessárias.
Serve o presente ato de MANDADO/CARTA/OFÍCIO, nos termos do Ofício Circular n.º 11/2009-GAB/CGJ.
Colinas/MA, 02 de setembro de 2019
Sílvio Alves Nascimento
JUIZ DE DIREITO
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, respondendo nos termos do art. 2º do Provimento nº 01/2013 e o

Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

COMARCA DE COLINAS/MA.
À(S) PARTE(S) E AO(S) ADVOGADO(S)
PROCESSO Nº: 190-44.2019.8.10.0033
AUTOR(A): MISAEL DE LIMA MORAIS
ADVOGADO: ANTENOR QUEIROZ DE ALENCAR FILHO OAB/MA nº 9.936
O Doutor SÍLVIOALVES NASCIMENTO, Juiz de Direito Titular desta Comarca de Colinas, Estado do Maranhão, na Forma da lei,
etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem, dele conhecimento tiverem ou interessar que foi proferida Decisão nos autos
acima epigrafados, bem como INTIMA o(as) advogados(as) acima citado(as) da Decisão, cujo dispositivo é o seguinte:
“DECISÃO
Ante o exposto INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória e de sua substituição por outra medida, apresentado por Misael de
Lima Morais já qualificado nos autos.
Notifique-se o Ministério Público para ciência desta decisão.
Serve o presente despacho de MANDADO/CARTA/OFÍCIO, nos termos do Ofício Circular n.º 11/2009-GAB/CGJ.
Intimem-se. Sem custas e honorários.
Transitada em julgado, arquive-se.
Colinas/MA, 31 de agosto de 2019
Sílvio Alves Nascimento
JUIZ DE DIREITO
(Assinando de ordem do MM. Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da Comarca de Colinas/MA, respondendo nos termos do art. 2º

do Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Coroatá
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Primeira Vara de Coroatá

INTIMAÇÃO
Processo nº 101-11.2002.8.10.0035–BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/AX C DE MELO FROTA FILHO–do
despachode fls. 145: “Intimem-se as partes para requerer o prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de
arquivamento. Cumpra-se. Coroatá, 9 de janeiro de 2018. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito.” Secretaria Judicial da 1ª
Vara, 2de setembrode 2019. Por ordem daDra. Anelise Nogueira Reginato, Juízade Direito Titular da 1ª Vara, da
Comarca de Coroatá, eu, Luciana Melo Leão de Sousa, Auxiliar Judiciário, digitei.Advogado: Dr. José Edmilson Carvalho
Filho, OAB/MA 4.945.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo nº 1130-42.2015.8.10.0035–ONELIA MARIA DE OLIVEIRAX INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS–do Ato Ordinatório de fls. 129: “Retornados os autos da instância superior, intimem-se as partes para
requererem o que entendam de direito em 15 (quinze) dias.” Secretaria Judicial da 1ª Vara, 2de setembrode 2019. Por
ordem daDra. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coroatá, eu, Luciana Melo
Leão de Sousa, Auxiliar Judiciário, digitei. Advogado: Dra.Alzira Helena dos Reis Matos, OAB/MA 6.963.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo nº 1131-27.2015.8.10.0035–MANOEL OSVALDO DE CASTRO LOPESX INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS–do Ato Ordinatório de fls. 74: “Retornados os autos da instância superior, intimem-se as
partes para requererem o que entendam de direito em 15 (quinze) dias.” Secretaria Judicial da 1ª Vara, 2de setembrode 2019.
Por ordem daDra. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coroatá, eu, Luciana Melo
Leão de Sousa, Auxiliar Judiciário, digitei. Advogado: Dr.Carlos Augusto Dias Lopes Portela, OAB/MA 8.011.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo nº 1173-76.2015.8.10.0035–VALDEIRES DE ARAÚJO SILVAX INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS–do Ato Ordinatório de fls. 80: “Retornados os autos da instância superior, intimem-se as partes para
requererem o que entendam de direito em 15 (quinze) dias.” Secretaria Judicial da 1ª Vara, 2de setembrode 2019. Por
ordem daDra. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coroatá, eu, Luciana Melo
Leão de Sousa, Auxiliar Judiciário, digitei. Advogado: Dra.Lianayra Costa de Aquino, OAB/MA 12.992-A.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo nº 1194-57.2012.8.10.0035–BANCO PANAMERICANO S/AX MAURI GRAEFF–Intimaçãoda Decisãode fls. 84/85:
“...Posto isto, conheço dos embargos de declaração apresentados, eis que tempestivos, e dou-lhes parcial acolhimento,
tão somente para sanar a omissão quanto à não fixação dos honorários advocatícios, devendo ser incluído na sentença
vergastada o seguinte parágrafo: "Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
causídico do réu em razão do contido no art. 85, § 10 do Novo Código de Processo Civil, eis que ele (o réu) é o
causador do processo com o seu inadimplemento contratual". Intimem-se. Coroatá, 12 de abril de 2018. Anelise
Nogueira Reginato, Juíza de Direito.” Secretaria Judicial da 1ª Vara, 2de setembrode 2019. Por ordem daDra. Anelise
Nogueira Reginato, Juízade Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coroatá, eu, Luciana Melo Leão de Sousa,
Auxiliar Judiciário, digitei.Advogado: Dr. Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/MA 8.784-Ae Dr. José Wilson Cardoso Diniz,
OAB/PI2.523 e Dra. Layse Ana N. Morais Nogueira, OAB/PI 5.167.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

Processo 1261-17.2015.8.10.0035 - Aldenora Silva Carneiro x Banco de Credito e Varejo S.a - DESPACHO: "Retornados os autos
da instância superior, intimem-se as partes para requererem o que entendam de direito em 15 dias". Advogados: Luiz Valdemiro
Soares Costa, inscrito na OAB/MA, sob o nº 9.487-A e Manuela Sarmento, inscrito na OAB/MA, sob o nº 12.883-A. Em 2 de
setembro de 2019, eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial, assino por ordem da MM. Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara desta comarca, Dra. Anelise Nogueira Reginato

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
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Processo nº 1499-41.2012.8.10.0035–ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO MARIOLe FRANCISCO DAS CHAGAS
SOUSA X AROLDO FONSECA LIMA NETO e ULISSES CÉSAR DA COSTA–Intimaçãoda Decisãode fls. 78/80: “...Por tais
razões, indefiro o benefício da gratuidade. Com base no art. 292, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, altero, de ofício, o
valor da causa para o valor venal do imóvel utilizado como base de cálculo do IPTU. Intime-se a autora para, no
prazo de quinze dias, apresentar documento que comprove o valor venal do imóvel e providenciar o recolhimento das
custas e despesas processuais com base nesse valor, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do
Novo Código de Processo Civil. Coroatá, 17 de janeiro de 2019. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito.” Secretaria Judicial
da 1ª Vara, 2de setembrode 2019. Por ordem daDra. Anelise Nogueira Reginato, Juízade Direito Titular da 1ª
Vara da Comarca de Coroatá, eu, Luciana Melo Leão de Sousa, Auxiliar Judiciário, digitei.Advogado: Dr. Manoel Serrão da
Silveira Lacerda, OAB/MA3793-A.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo nº 1518-13.2013.8.10.0035– RONELSON ARAÚJO FERREIRAX BANCO BV FINANCEIRA- Sentençade fls. 56/58:
“...Em face do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Coroatá (MA), 06 de setembro de 2017. Dra. JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA,
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara.” Secretaria Judicial da 1ª Vara, 2de setembrode 2019. Por ordem da Dra. Anelise
Nogueira Reginato, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coroatá, eu, Luciana Melo Leão de Sousa,
Auxiliar Judiciário, digitei.Advogado: Dr. José Wilson Cardoso Diniz, OAB/MA6.055-A, Dra. Lívia Arcângela Nascimento
Morais Nogueira, OAB/PI 5.166 e Dr. Bruno José de Freitas Borges, OAB/MA 8.824.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo nº 1547-29.2014.8.10.0035–ELIZA DOS SANTOS SOUSAX INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS–do Ato Ordinatório de fls. 134: “Retornados os autos da instância superior, intimem-se as partes para requererem
o que entendam de direito em 15 (quinze) dias.” Secretaria Judicial da 1ª Vara, 2de setembrode 2019. Por ordem daDra.
Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coroatá, eu, Luciana Melo Leão de Sousa,
Auxiliar Judiciário, digitei. Advogado: Dr.Ritade Cássia Alencar Oliveira Diógenes, OAB/MA 7.505-A.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

Processo 1557-39.2015.8.10.0035 - Antonia Moreira Muniz x Bradesco Financiamentos - DESPACHO: "Retornados os autos da
instância superior, intimem-se as partes para requererem o que entendam de direito em 15 dias". Advogados: Luiz Valdemiro
Soares Costa, inscrito na OAB/MA, sob o nº 9.487-A e Antonio de Moraes Dourado Neto, inscrito na OAB/PE, sob o nº 23.255. Em
2 de setembro de 2019, eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial, assino por ordem da MM. Juíza de Direito Titular da
1ª Vara desta comarca, Dra. Anelise Nogueira Reginato

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo nº 2429-88.2014.8.10.0035–MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL X LUIZA MACIEL P DA CUNHA, LUIZA MACIEL
PINTO DA CUNHA E JOHABIO LEMOS DOS SANTOS–Intimação do dispositivo da Decisãode fls. 122/123: “...Posto isto,
conheço dos embargos de declaração de fls. 106/109, e dou-lhes parcial provimento, tão somente para alterar o
primeiro parágrafo da decisão de fls. 39/43, que deverá passar a ser lido da seguinte forma: "Trata-se de Ação Civil Pública com
pedido de tutela liminar, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de Luíza Maciel P. da Cunha, Luiza Maciel Pinto
da Cunha e Johabio Lemos dos Santos(...)" (fls. 39). Intimem-se. Certifique, a Secretaria Judicial, se as rés Luzia Maciel P.
da Cunha e Luzia Maciel Pinto da Cunha apresentaram tempestivamente sua contestação, ressalvando, acerca dos
embargos de declaração, que "tendo em vista a natureza jurídica diversa da contestação e do recurso, não se aplica a
interrupção do prazo para o oferecimento da contestação, estando configurada, na hipótese vertente, a intempestividade
" (STJ: Recurso Especial nº 1.324.044/PR (2012/0101716-4), Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 13.12.2016). Após, dê-se
vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a certidão de fls. 120, bem como para requerer o que
entender cabível. Coroatá, 16 de março de 2018. Anelise Nogueira Reginato, Juiz de Direito.” Secretaria Judicial da 1ª Vara, 2de
setembrode 2019. Por ordem daDra. Anelise Nogueira Reginato, Juízade Direito Titular da 1ª Vara da Comarca
de Coroatá, eu, Luciana Melo Leão de Sousa, Auxiliar Judiciário, digitei.Advogado: Dra. Maria Zilda Lago Oliveira, OAB/MA
2.920.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

Processo 2954-36.2015.8.10.0035 - Antonia Tereza de Sousa Barbosa x Bradesco Financiamentos (banco Finasa S/a) -
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DESPACHO: "Retornados os autos da instância superior, intimem-se as partes para requererem o que entendam de direito em 15
dias". Advogados: Luiz Valdemiro Soares Costa, inscrito na OAB/MA, sob o nº 9.487-A e Wilson Sales Belchior, inscrito na
OAB/MA, sob o nº 11.099-A. Em 2 de setembro de 2019, eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial, assino por ordem
da MM. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara desta comarca, Dra. Anelise Nogueira Reginato

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo nº 3058-91.2016.8.10.0035–LUZIANA ANDRADE SILVAX INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS–Intimação do dispositivo da Decisãode fls. 80/81: “...Posto isto, com base no art. 494, I do NCPC, retificoo item
"1" do acordo homologado às fls. 70 para fazer constar "benefício de auxílio-doença" em substituição a expressão
"benefício de aposentadoria por idade". Intimem-se as partes. Coroatá, 9 de maio de 2019. Anelise Nogueira Reginato,
Juíza de Direito.” Secretaria Judicial da 1ª Vara, 2de setembrode 2019. Por ordem daDra. Anelise Nogueira Reginato, Juízade
Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coroatá, eu, Luciana Melo Leão de Sousa, Auxiliar Judiciário, digitei.Advogado:
Dra. Lianayra Costa de Aquino, OAB/MA 12.992-A.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo nº 3594-10.2013.8.10.0035–GILMAR FRAZÃO VIANAX INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS–do Ato Ordinatório de fls. 141: “Retornados os autos da instância superior, intimem-se as partes para requererem
o que entendam de direito em 15 (quinze) dias.” Secretaria Judicial da 1ª Vara, 2de setembrode 2019. Por ordem daDra.
Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coroatá, eu, Luciana Melo Leão de Sousa,
Auxiliar Judiciário, digitei. Advogado: Dra.Ritade Cássia Alencar Oliveira Diógenes, OAB/MA 7.505-A.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo nº 3623-26.2014.8.10.0035–FRANCILENE SILVAX INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS–do Ato Ordinatório de fls. 93: “Retornados os autos da instância superior, intimem-se as partes para requererem
o que entendam de direito em 15 (quinze) dias.” Secretaria Judicial da 1ª Vara, 2de setembrode 2019. Por ordem daDra.
Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coroatá, eu, Luciana Melo Leão de Sousa,
Auxiliar Judiciário, digitei. Advogado: Dr.Ritade Cássia Alencar Oliveira Diógenes, OAB/MA 7.505-A.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

Processo 3876-43.2016.8.10.0035 - Raimundo Nonato de Oliveira Silva x Banco Bradesco - Finalidade: Intimação do réu por seu
patrono, para efetuar o pagamento das custas finais no valor de R$ 634,10 com vencimento em 29/09/2019, conforme boleto de
fls. 129, cuja cópia se encontra na contracapa dos autos e sua segunda via pode ser acessada pelo site
<http://www.tjma.jus.br/simuladorCustas> utilizando o número 19.052.601.000.548.643-4. Advogados: Felipe Gazola Vieira
Marques, inscrito na OAB/MA, sob o nº 11.442. Em 2 de setembro de 2019, eu, Elizia Virginia castro da Silva, Secretária Judicial,
assino por ordem da MM. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara desta comarca, Dra. Anelise Nogueira Reginato

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo nº 496-75.2017.8.10.0035–RIBAMAR ARAÚJO & CIA LTDAX AGÊNIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL - ANP–Intimaçãoda Decisãode fls. 10: “...Indefiro o pedido de gratuidade judiciária
formulado pelo autor, em sede de embargos à ação executiva fiscal, vez que não se desincumbiu do ônus de provar a
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, limitando-se a arguir que se encontra em dificuldade financeira,
o que, por si só, não é suficiente à concessão do benefício pretendido. Posto isto, intime-se o autor, por meio de seu
advogado, para, no prazo de 15 dias, realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, sob pena de
cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Coroatá, 05 de fevereiro de 2018. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito.” Secretaria Judicial da 1ª Vara, 2de
setembrode 2019. Por ordem daDra. Anelise Nogueira Reginato, Juízade Direito Titular da 1ª Vara da Comarca
de Coroatá, eu, Luciana Melo Leão de Sousa, Auxiliar Judiciário, digitei.Advogado: Dr. JoséLacerda de Lima Sobrinho,
OAB/MA 2.622 e Dr. Igo Alves Lacerda de Lima, OAB/MA 10.812.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial
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INTIMAÇÃO
Processo nº 505-76.2013.8.10.0035–A UNIÃOX VITOR DIAS TROVÃO FILHO–Intimaçãoda Decisãode fls. 54/55: “...Diante do
exposto, REJEITO os presentes embargos à execução fiscal. Por oportuno, considerando a ausência de efeito
suspensivo aos embargos à execução fiscal, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que
entender de direito, a fim de dar prosseguimento à execução. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Coroatá, 11 de
setembro de 2017. Dra. JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara.” Secretaria Judicial da 1ª Vara, 2
de setembrode 2019. Por ordem daDra. Anelise Nogueira Reginato, Juízade Direito Titular da 1ª Vara da
Comarca de Coroatá, eu, Luciana Melo Leão de Sousa, Auxiliar Judiciário, digitei.Advogado: Dr. Manoel de Sousa Vale,
OAB/MA8.128.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial

Segunda Vara de Coroatá

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

2ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ
PROCESSO 0800655-14.2019.8.10.0035
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOÃO GUILHERME SANTOS GUIMARÃES
EXECUTADO: OTÁVIO LIMA GUIMARÃES FILHO

SENTENÇA
As partes chegaram ao seguinte acordo, quanto ao alimento em atraso: a)O requerido dará R$ 2.000,00 de entrada (dia
11/06/2019) e quatro parcelas, no valor de R$ 700,00, cada, sendo a primeira no dia 11/07/2019, a segunda no dia
11/08/2019, a terceira no dia 11/09/2019 e a quarta e última, no dia 11/10/2019; b) as partes acordaram também que, em
caso de atraso, será imediatamente expedido o mandado de prisão; c) os valores acima serão depositados na CONTA
POUPANÇA Nº 40.045-9, AGÊNCIA Nº 2004-4, BANCO DO BRASIL, EM NOME DO REQUERENTE JOÃO GUILHERME
SANTOS GUIMARÃES.

1.

Ante ao exposto, fica homologado o acordo supra, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC.

2.

Coroatá/MA, Segunda-feira, 01 de Julho de 2019.
Cristovão Sousa Barros

Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Coroatá/MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

2ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ
PROCESSO 0800655-14.2019.8.10.0035
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOÃO GUILHERME SANTOS GUIMARÃES
EXECUTADO: OTÁVIO LIMA GUIMARÃES FILHO

SENTENÇA
As partes chegaram ao seguinte acordo, quanto ao alimento em atraso: a)O requerido dará R$ 2.000,00 de entrada (dia
11/06/2019) e quatro parcelas, no valor de R$ 700,00, cada, sendo a primeira no dia 11/07/2019, a segunda no dia
11/08/2019, a terceira no dia 11/09/2019 e a quarta e última, no dia 11/10/2019; b) as partes acordaram também que, em
caso de atraso, será imediatamente expedido o mandado de prisão; c) os valores acima serão depositados na CONTA
POUPANÇA Nº 40.045-9, AGÊNCIA Nº 2004-4, BANCO DO BRASIL, EM NOME DO REQUERENTE JOÃO GUILHERME
SANTOS GUIMARÃES.

1.

Ante ao exposto, fica homologado o acordo supra, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC.

2.

Coroatá/MA, Segunda-feira, 01 de Julho de 2019.
Cristovão Sousa Barros

Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Coroatá/MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

2ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ
Rua Gonçalves Dias, s/n, Centro

Fone: (99) 3641-2822

Processo 0800861-28.2019.8.10.0035
REQUERENTE: FINSOL SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S/A
REQUERIDO: EDELCIO SOUSA DE ARAÚJO

SENTENÇA
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Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, ajuizada por FINSOL SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A
EMPRESA DE PEQUENO PORTE S/A, em desfavor de EDELCIO SOUSA DE ARAUJO.
É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.
A parte autora vem manifestar seu interesse na desistência do presente feito ID:, antes da citação do requerido.
Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido do autor e, por assim ser, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE
PROCESSO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.
Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Serve a presente Sentença como Mandado.
Transitado em julgado, dê-se baixa no sistema e promova-se o respectivo arquivamento.
Coroatá, Terça-feira, 02 de Julho de 2019.

Cristovão Sousa Barros
Juiz da 2ª Vara da Comarca de Coroatá/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
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PROCESSO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.
Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Serve a presente Sentença como Mandado.
Transitado em julgado, dê-se baixa no sistema e promova-se o respectivo arquivamento.
Coroatá, Terça-feira, 02 de Julho de 2019.

Cristovão Sousa Barros
Juiz da 2ª Vara da Comarca de Coroatá/MA
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Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido do autor e, por assim ser, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE
PROCESSO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.
Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Serve a presente Sentença como Mandado.
Transitado em julgado, dê-se baixa no sistema e promova-se o respectivo arquivamento.
Coroatá, Terça-feira, 02 de Julho de 2019.

Cristovão Sousa Barros
Juiz da 2ª Vara da Comarca de Coroatá/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

2ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ
Rua Gonçalves Dias, s/n, Centro

Fone: (99) 3641-2822

Processo 0800861-28.2019.8.10.0035
REQUERENTE: FINSOL SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S/A
REQUERIDO: EDELCIO SOUSA DE ARAÚJO
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, ajuizada por FINSOL SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A
EMPRESA DE PEQUENO PORTE S/A, em desfavor de EDELCIO SOUSA DE ARAUJO.
É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.
A parte autora vem manifestar seu interesse na desistência do presente feito ID:, antes da citação do requerido.
Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido do autor e, por assim ser, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE
PROCESSO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.
Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Serve a presente Sentença como Mandado.
Transitado em julgado, dê-se baixa no sistema e promova-se o respectivo arquivamento.
Coroatá, Terça-feira, 02 de Julho de 2019.

Cristovão Sousa Barros
Juiz da 2ª Vara da Comarca de Coroatá/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

2ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ
Rua Gonçalves Dias, s/n, Centro

Fone: (99) 3641-2822

Processo 0801013-13.2018.8.10.0035
REQUERENTE: VANESSA DE OLIVEIRA CLARO.
REQUERIDO: FRANCISCO SABINO ALVES FILHO.

SENTENÇA

Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO, proposta por VANESSA DE OLIVEIRA CLARO em face de FRANCISCO

SABINO ALVES FILHO, ambos já devidamente qualificados nos autos da ação em epígrafe.

RELATADO. PASSO A DECIDIR.

Compulsando o sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), observa-se que a presente

ação fora intentada duas vezes, tendo as mesmas partes, e mesma causa de pedir, conforme se

observa no processo de n°0801013-13.2018.8.10.0035, configurando assim litispendência, pressuposto processual negativo, o que

importa na extinção do processo sem a resolução do mérito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO, nos termos do art. 485,

V, do CPC/15.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Coroatá/MA, Terça-feira, 02 de Julho de 2019.

Cristovão Sousa Barros

Juiz da 2ª Vara da Comarca de Coroatá/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

2ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ
Rua Gonçalves Dias, s/n, Centro

Fone: (99) 3641-2822

Processo 0801013-13.2018.8.10.0035
REQUERENTE: VANESSA DE OLIVEIRA CLARO.
REQUERIDO: FRANCISCO SABINO ALVES FILHO.

SENTENÇA

Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO, proposta por VANESSA DE OLIVEIRA CLARO em face de FRANCISCO
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SABINO ALVES FILHO, ambos já devidamente qualificados nos autos da ação em epígrafe.

RELATADO. PASSO A DECIDIR.

Compulsando o sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), observa-se que a presente

ação fora intentada duas vezes, tendo as mesmas partes, e mesma causa de pedir, conforme se

observa no processo de n°0801013-13.2018.8.10.0035, configurando assim litispendência, pressuposto processual negativo, o que

importa na extinção do processo sem a resolução do mérito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO, nos termos do art. 485,

V, do CPC/15.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Coroatá/MA, Terça-feira, 02 de Julho de 2019.

Cristovão Sousa Barros

Juiz da 2ª Vara da Comarca de Coroatá/MA

Cururupu

PROCESSO Nº 0001540-84.2014.8.10.0084 (15652014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CÍVEL

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

REU:MARIA DONARIA MOURA RODRIGUES
ADVOGADO: JOSE RIBAMAR RAMOS MACHADO, OAB/MA 3122
REU: MARIA GORETH CAMELO SILVA
ADVOGADO: ÁTILA FEITOSA CASTELO BRANCO DANTAS, OAB/MA 12885
REU: OUTROS
PROCESSO N°.: 1540-84.2014.8.10.0084CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVAAUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALRÉUS: ANA VILMA SANTOS DINIZ E OUTROSD E C I S Ã
OVistos etc.Retornaram os autos conclusos com Certidões de fls. 783 e 790, sendo constatado, em complemento ao saneamento
realizado na Decisão de fl. 722/723-v, o que segue:Além dos já devidamente citados Erinaldo Pinto de Almeida, Joedson Santos
dos Santos, Ana Vilma Santos Diniz, Maria Donária Moura Rodrigues e Rosane Rodrigues Cadete, os quais deixaram transcorrer o
prazo in albis sem de apresentar contestação, conforme fls. 722/723-v, verifico que as novas certidões informam que também
foram devidamente citados Maria Gorethi Camelo Silva (via Dje - fl. 724, tendo esta apresentado contestação de fls. 733/759),
Sueli Castro e SC Fonseca (citação editalícia - fl. 785 e 787, tendo transcorrido o prazo in albis sem contestação). Outrossim,
quanto ao requerido Rômulo Barros Figueiredo, constato que foi comunicado processualmente da imputação de atos de
improbidade, por via editalícia (conforme fls. 784 e 786), uma vez que não foi possível identificar o endereço do requerido, apesar
de várias diligências neste sentido, senão vejamos.Constata-se que em Certidão datada de 13 de dezembro de 2016 (fls. 513), na
qual Oficial de Justiça desta Comarca afirma que se dirigiu ao endereço indicado na exordial, na cidade de Serrano do Maranhão,
onde exercia o cargo de pregoeiro, e informou que o requerido passou a residir em São Luís. Em manifestação ministerial datada
de 24 de março de 2017 (fls. 691/694), foi indicado novo endereço, desta vez na cidade de Santa Rita, onde o requerido seria
pregoeiro, tendo este juízo determinado a expedição de Carta Precatória, porém, conforme Certidão de fl. 711, datada de 11 de
agosto de 2017, o Oficial de Justiça da Comarca de Santa Rita informou que não o encontrou no endereço indicado. Alhures,
decisão datada de 18 de abril de 2018 (fls. 722/723-v), determinou expedição de nova Carta Precatória, desta vez para São Luís,
no entanto, o Oficial de Justiça informou que o requerido não residia mais no endereço indicado, conforme Certidão de fl. 768,
datada de 27 de junho de 2018.Ora, todos os requeridos, exceto Rômulo Barros Figueiredo foram regulamente notificados e
citados, alguns apresentaram manifestação preliminar e contestação, as quais foram objeto de análise por este Magistrado, não
sendo identificada temeridade na ação proposta pelo Ministério Público, de tal modo que, para recebi a inicial em relação a todos
os demais requeridos. Destarte, não vislumbro qualquer prejuízo processual ao requerido Rômulo Barros Figueiredo em considerá-
lo devidamente citado, ainda que o instrumento editalício tenha sido de notificaçao. Ao contrário, evidencia-se desnecessária a
replicação de comunicação processual após o ato de fls. 784 e 786, pois tardar mais ainda o iter processual representaria
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verdadeiro excesso de preciosismo formal, em total dissonância e descompasso aos princípios norteadores do Código Processual
Civil, notadamente, o direito ao prazo razoável na resolução do mérito e a proporcionalidade e a razoabilidade na plicação do
ordenamento jurídico (respectivamente artigos 4º e 8º do CPC). Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA (ART. 17, § 7º, DA LEI 8.429/92). DESCUMPRIMENTO DA FASE PRELIMINAR.
NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE OPORTUNA E EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. ORIENTAÇÃO
PACIFICADA DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. 1. O tema central do presente
recurso está limitado à análise da eventual nulidade nos casos em que não for observado o art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92,
relacionado à notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar em sede de ação de improbidade administrativa. 2. A
referida regra foi claramente inspirada no procedimento de defesa prévia previsto nos arts. 513 a 518 do Código de Processo
Penal, que regula o processo e o julgamento"dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos". Nesse contexto, o
Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que o eventual descumprimento da referida fase constitui nulidade relativa: HC
110.361/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.7.12; HC 97.033/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, Dje de
12.5.09. 3. Efetivamente, as Turmas de Direito Público deste Tribunal Superior divergiam sobre o tema, pois a Primeira Turma
afirmava que o desrespeito ao comando do dispositivo legal significaria a inobservância do contraditório preliminar em ação de
improbidade administrativa, o que importaria em grave desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e
do devido processo legal. Por outro lado, a Segunda Turma entendia que a inexistência da notificação prévia somente configuraria
nulidade caso houve comprovação de prejuízo em razão do descumprimento do rito específico. 4. É manifesto que o objetivo da
fase preliminar da ação de improbidade administrativa é evitar o processamento de ação temerárias, sem plausibilidade de
fundamentos para o ajuizamento da demanda, em razão das graves consequências advindas do mero ajuizamento da ação.
Entretanto, apesar de constituir fase obrigatória do procedimento especial da ação de improbidade administrativa, não há falar em
nulidade absoluta em razão da não observância da fase preliminar, mas em nulidade relativa que depende da oportuna e efetiva
comprovação de prejuízos. 5. Ademais, não seria adequada a afirmação de nulidade processual presumida, tampouco seria
justificável a anulação de uma sentença condenatória por ato de improbidade administrativa após regular instrução probatória com
observância dos princípios da ampla defesa e contraditório, a qual, necessariamente, deve estar fundada em lastro probatório de
fundada autoria e materialidade do ato de improbidade administrativa. Todavia, é necessário ressalvar que tal entendimento não é
aplicável aos casos em que houver julgamento antecipado da lide sem a oportunização ou análise de defesa prévia apresentada
pelo réu em ação de improbidade administrativa. 6. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.194.009/SP, 1ª
Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 30.5.2012; AgRg no AREsp 91.516/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe de 17.4.2012; AgRg no REsp 1.225.295/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 6.12.2011; REsp 1.233.629/SP, 2ª
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.9.2011; AgRg no REsp 1.218.202/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe
de 29.4.2011; AgRg no REsp 1.127.400/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 18.2.2011; REsp 1.034.511/CE, 2ª
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 22.9.2009; AgRg no REsp 1.102.652/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
31.8.2009; REsp 965.340/AM, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 8.10.2007. 7. No caso dos autos, o Tribunal de origem
expressamente consignou que a nulidade apontada pelo descumprimento do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92, é relativa e que não
houve indicação ou comprovação de prejuízos em razão do descumprimento da norma referida. 8. Embargos de divergência
providos. (STJ EREsp 1008632/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 9.3.2015). Isto posto, uma vez
transcorridos o prazo de reposta in albis, não vislumbrando qualquer das hipóteses do art. 17, § 8º da Lei de nº 8.429/92, RECEBO
A INICIAL em relação ao requerido Rômulo Barros Figueiredo, decreto sua revelia e, com fulcro no artigo 72, II, do Código de
Processo Civil, nomeio, como curador especial do réu revel citado por edital, o advogado Dr. Denilson José Garcia Amorim,
OAB/MA 5472, que deverá ser intimado para exercer sua defesa enquanto não constituir advogado.Nomeio, igualmente, como
curador especial dos réus revéis citados por edital Sueli Castro e SC Fonseca, e dos réus revéis citados por hora certa, Erinaldo
Pinto de Almeida e Joedson Santos dos Santos, o advogado Dr. Denilson José Garcia Amorim, OAB/MA 5472, que deverá ser
intimado para defender os requeridos. Compulsando os autos, verifico que não foram apresentadas questões preliminares ao
mérito, senão matérias que se confundem com o próprio mérito e deverão ser objeto de apreciação após a instrução, razão pela
qual considero o processo devidamente saneado.Finalmente, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o
dia 24 de SETEMBRO de 2019, às 09:20, na sala de audiência deste Fórum.INTIME-SE as partes requeridas, por meio de seus
advogados, via DJE, a fim de que compareça à audiência, acompanhada de testemunhas, se assim quiser, independente de
intimação, nos termos do art. 455 do CPC. Notifique-se o Representante Ministerial, ora autor, para comparecimento nesta
ocasião.Cumpra-se.Cururupu/MA, 29 de agosto de 2019.DOUGLAS LIMA DA GUIAJuiz de Direito Titular da Comarca de
Cururupu/MA Resp: 602884

PROCESSO Nº. 523-71.2018.8.10.0084
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO
ADVOGADOS: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - OAB/SP Nº 12363, EDUARDO ARRUDA ALVIM - AOB/SP Nº
118685, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - AOB/SP 132932, LAISA D. FAUSTINO DE MOURA - AOB/SP Nº 212281,
ALBERICO EUGENIO S. GAZZINEO - OAB/SP Nº 272393, PATRICIA ACHOEPS DA SILVA - AOB/SP Nº 256753.

D E C I S Ã O

BANCO BRADESCO S.A, por seu representante legal, interpôs Embargos de Declaração contra sentença de fls. 75/77, alegando,
em apertada síntese, omissão, uma vez que, no dispositivo, não houve determinação quanto ao pedido de obrigação de fazer
concernente às parcelas vincendas. De tal modo, ressalta a necessidade do saneamento da omissão apontada.
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É o breve relatório. Passo a decidir.
Conheço da medida interposta, posto que própria ao fim pretendido, bem ainda, tempestiva.
Os Embargos Declaratórios são medida impugnatória recursal voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional ofertada pelo
Estado através da Sentença, quando nesta constatadas contradições, obscuridades, omissões, ou para corrigir erro material (art.
1.022 do CPC). Isso porque a sentença deve constituir-se, em plano ideal, em comando lógico, coerente e completo, livre, pois,
dos vícios anteditos, bem ainda de ambigüidades.
Com efeito, o comando sentencial de fato silenciou quanto ao pedido realizado na inicial, que pugnou pela condenação da
requerida não só quanto à obrigação de pagar a quantia retida que não fora devidamente repassada, mas também à obrigação de
repassar as parcelas futuras que vierem a vencer.
Desta feita, tenho por bem acolher os Embargos de Declaração face ao vício apontado pelo embargante, por erro material, como
alegado, razão pela qual modifico a sentença de fls. 75/77, nos seguintes termos:

"(.) determinar ao MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO que proceda a) ao pagamento da quantia de R$ 113.937,57 (cento
e treze mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), valor este correspondente às retenções realizadas em
folha de pagamento dos servidores municipais e não revertidas à instituição financeira requerente b) ao repasse de toda a quantia
relativa a empréstimos consignados descontados em folha de pagamento no curso da ação, sendo automaticamente repassada ao
requerente, no ato do desconto da folha; aos valores devem ser acrescidos índice de atualização monetária pelo inpc, juros de 1%
(um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), bem como honorários advocatícios extrajudiciais em 10% (dez por cento),
consoante preceituado na cláusula nona do contrato celebrado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cumpra-se o restante do comando sentencial.
Cururupu/MA, 06 de junho de 2019.

DOUGLAS LIMA DA GUIA
Juiz de Direito da Comarca de Cururupu/MA

PROCESSO Nº 0000594-73.2018.8.10.0084 (5942018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: J DA C BORGES TAVARES e JOAO DA CRUZ BORGES TAVARES e ROSE TELLY GUEDES TAVARES e ROSIANE
GUEDES TAVARES
ADVOGADO: DAYANNA CRISTINA DE OLIVEIRA CARDOSO ( OAB 13992-MA )

REU: R A C ASSESSORIA CONTABIL e ROBSON ANGELETI COCK

PROCESSO Nº. 594-73.2018.8.10.0084EXEQUENTES: J DA C BORGES TAVARES e OUTROSEXECUTADOS: R A C
ASSESSORIA CONTÁBIL e OUTROSD E S P A C H OVistos etc.Tendo em vista que os executados não impugnaram a penhora
realizada, EXPEÇA-SE alvará dos valores bloqueados em fls. 388/390, e intime-se os exequentes para levantamento, no prazo de
05 (cinco) dias, do referido valor.Após, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do art.
921 § 1º do CPC.Decorrido o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos.Cururupu/MA, 02 de agosto de 2019.DOUGLAS
LIMA DA GUIAJuiz de Direito Titular da Comarca de Cururupu/MA Resp: 602884

PROCESSO Nº 0000942-62.2016.8.10.0084 (9472016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: IRLANE SOUSA ROCHA
ADVOGADO: DUCIVAL PEREIRA DIAS ( OAB 7181-MA )

REU: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURURUPU
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO DOMINICI, OAB/MA 5410

PROCESSO N°.: 942-62.2016.8.10.0084REQUERENTE: IRLANE SOUSA ROCHAREQUERIDO: SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE CURURUPUD E S P A C H OVistos etc.Intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito,
no prazo de 15 (quinze) dias, ressaltando que eventual cumprimento de sentença deverá ser feito via sistema PJe.Transcorrido o
prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.Cumpra-se.Cururupu/MA, 17 de julho de 2019.DOUGLAS LIMA DA
GUIAJuiz de Direito Titular da Comarca de Cururupu/MA Resp: 182980

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CURURUPU
PROCESSO Nº. 275-08.2018.8.10.0024
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DENOMINAÇÃO: Ação Civil Publica
AUTOR (A): Ministério Publico Estadual
RÉU(S): Maria Goreth dos Santos Camelo

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O DOUTOR DOUGLAS LIMA DA GUIA, JUÍZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE CURURUPU DO ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...
CITAÇÃODE: Maria Goreth dos Santos Camelo,brasileira, residente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Para, no prazo de 15 dias, oferecer manifestação escrita quanto ao alegado na inicial, podendo instruí-la com
documentos e justificações (art. 17, §7º, da lei de Improbidade Administrativa.
E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir este edital que será afixado uma cópia no local de costume deste
Juízo e outra no Diário Oficial. Dado e passado nesta cidade de Cururupu do Estado do Maranhão, pela Secretaria Judicial, aos
02dias do mês de Setembrodo ano de dois mil e Dezenove (2019). Eu, _________ (Rodrigo Abreu Rabêlo), Técnico Judiciário,
digitei e subscrevo. (Assinando de ordem do MM. Juíz Douglas Lima da Guia, Titular Comarca de Cururupu).
Juíz DOUGLAS LIMA DA GUIA
Titular da Comarca de Cururupu/MA

INTIMAÇÃO
Processo Nº.325-97.2019.8.10.0084 (3262019)
Ação Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: ALBENIR PINTO VAZ e ALTENIR PIRES VAZ
Advogado: Dr. RENATO COELHO CUNHA – OAB-MA 10.445.
INTIMAÇÃO do acusado, por seu advogado constituído Dr. RENATO COELHO CUNHA– OAB-MA 10.445,para no prazo de cinco
(05) dias apresentar as suas Alegações Finais nos autos da Ação Penal acima epigrafada, estando os autos na Secretaria Judicial
ao inteiro dispor. Publicação e intimação no Diário de Justiça eletrônico válido na forma da lei, não podendo alegar ignorância. O
presente edital será, ainda, afixado no local de costume, na sede desta Comarca.

Cururupu/MA, 02 de Setembro de 2019.
Marília Linhares Chaves

Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz de Direito Dr. Douglas Lima da Guia, Titular da Comarca de Cururupu/MA)

INTIMAÇÃO
Processo Nº.353-65.2019.8.10.0084 (3552019)
Ação Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusados: ADENILSON SILVA OLIVEIRA, CLAUDENILSON ARAUJO CORDEIRO e JORGE LUIS CUNHA NOGUEIRA
Advogado: DR. LEONARDO PORFÍRIO ASSIS SANTOS SILVA– OAB-MA 16.408.
INTIMAÇÃO do acusado, por seu advogado constituído,DR. LEONARDO PORFÍRIO ASSIS SANTOS SILVA– OAB-MA 16.408,
para no prazo de cinco (05) dias apresentar as suas Alegações Finais nos autos da Ação Penal acima epigrafada, estando os
autos na Secretaria Judicial ao inteiro dispor. Publicação e intimação no Diário de Justiça eletrônico válido na forma da lei, não
podendo alegar ignorância. O presente edital será, ainda, afixado no local de costume, na sede desta Comarca.

Cururupu/MA, 02 de Setembro de 2019.
Marília Linhares Chaves

Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz de Direito Dr. Douglas Lima da Guia, Titular da Comarca de Cururupu/MA)

INTIMAÇÃO
Processo Nº.683-87.2004.8.10.0084 (6832019)
Ação Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: JOEL RAMOS COSTA
Advogados: Dr. ARCY FONSECA GOMES, OAB/MA 21883 e DRª CRISTHIANE NERY GOMES, OAB-MA 9861.
INTIMAÇÃO do acusado, por seu advogado constituído Dr. ARCY FONSECA GOMES, OAB/MA 21883 e DRª CRISTHIANE
NERY GOMES,OAB-MA 9861,para no prazo de cinco (05) dias apresentar as suas Alegações Finais nos autos da Ação Penal
acima epigrafada, estando os autos na Secretaria Judicial ao inteiro dispor. Publicação e intimação no Diário de Justiça eletrônico
válido na forma da lei, não podendo alegar ignorância. O presente edital será, ainda, afixado no local de costume, na sede desta
Comarca.

Cururupu/MA, 02 de Setembro de 2019.
Marília Linhares Chaves

Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz de Direito Dr. Douglas Lima da Guia, Titular da Comarca de Cururupu/MA)
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Dom Pedro

Processo nº 1585-22.2013.8.10.0085 (13072013)
Acusado:Welligton Reis de Oliveira.
Tipificação penal: art. 121, § 2º II e IV c/c art. 14, II do CPB.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A DOUTORA ARIANNA RODRIGUES DE CARVALHO SARAIVA, JUIZA DE DIREITO TITULAR DESTA COMARCA DE DOM
PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...
INTIMAo acusado Welligton Reis de Oliveira, brasileiro, em união estável, natural de Dom Pedro/MA, filho de Carlos Augusto
Araújo de Oliveira e Lídia de Jesus Reis, portador do RG nº 035893032008-7SSP/MA,para tomar conhecimento da decisão de
pronúncia proferida nos autos, cujo teor conclusivo se transcreve a seguir:“Diante do exposto, com supedâneo no art. 413 do
Código de Processo Penal, PRONUNCIO Welligton Reis de Oliveira, a fim de que o Acusado seja submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º II e IV c/c art. 14, II do CPB. Oportunamente, preenchidos dos
requisitos legais, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO Welligton Reis de Oliveira. Condenoo Estado do
Maranhão ao pagamento de honorários advocatícios a advogada dativa do Réu que atuou no processo, conforme tabela da OAB
da seguinte forma: Dra. sâmara carvalho souza dias OAB/MA 5.582 – valor de R$ 5.000 (cinco mil reais). EXPEÇA-SE
Mandado de Prisão Preventiva, inserindo o expediente no cadastro do Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho
Nacional de Justiça – BNMP/CNJ. COMUNIQUE-SE o Ministério Público acerca da presente decisão, para que aquele órgão
requeira o que entender de direito. INTIME-SEo Réu por edital da decisão. Preclusa a decisão de pronúncia, intime-se o
representante do Ministério Públicoe o Defensor, na forma do art. 422, do CPP, para apresentarem rol de testemunhas que irão
depor em plenário, juntar documentos ou requerer diligências.” . O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI, E, para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça e afixado no
lugar público de costume, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão. Eu,
Gilvan Gomes de Sousa, Auxiliar Judiciário, o digitei.

Dom Pedro/MA, 30 de agosto de 2019.
Arianna Rodrigues de Carvalho Saraiva

Juíza de Direito Titular da Comarca de Dom Pedro/MA

PROCESSO Nº 0000033-80.2017.8.10.0085 (332017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: PORFIRO CARVALHO DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO RONEY FELIX DE AGUIAR, OAB/PI 7.460

PROCESSO Nº. 33-80.2017.8.10.0085 (332017) - Ação Penal. Autor: Ministério Público Estadual. Acusado: Porfiro Carvalho da Silva. ATO ORDINATÓRIO.
INCLUINDO PROCESSO EM PAUTA DE AUDIÊNCIA: Usando da faculdade que confere o Provimento 22/2018 da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão,
e conforme Decisão prolatada nos autos, subscrita pela Juíza de Direito titular da Comarca de Dom Pedro/MA, Drª. Arianna Rodrigues de Carvalho Saraiva,
incluo o processo em pauta, ficando marcada a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11 de Outubro de 2019, às 14:30 horas, no Fórum desta
Comarca. Dom Pedro/MA, 02 de Setembro de 2019.Josemar Rafael Cunha FilhoSecretário Judicial Matrícula 192385 Resp: 179267

PROCESSO Nº 0000061-24.2012.8.10.0085 (612012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INDICIADO: ANTONIO ADELINO MOTA
ADVOGADA: PRESCILIA DE AGUIAR GARCIA, OAB/MA 5.695

PROCESSO Nº. 61-24.2012.8.10.0085 (612012) - Ação PenalAutor: Ministério Público EstadualAcusado: Antônio Adelino Mota. ATO ORDINATÓRIO.
INCLUINDO PROCESSO EM PAUTA DE AUDIÊNCIA. Usando da faculdade que confere o Provimento 22/2018 da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão,
e conforme Decisão prolatada nos autos, subscrita pela Juíza de Direito titular da Comarca de Dom Pedro/MA, Drª. Arianna Rodrigues de Carvalho Saraiva,
incluo o processo em pauta, ficando marcada a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de Outubro de 2019, às 10:30 horas, no Fórum desta
Comarca. Dom Pedro/MA, 02 de Setembro de 2019.Josemar Rafael Cunha FilhoSecretário Judicial Matrícula 192385 Resp: 179267

PROCESSO Nº 0000071-92.2017.8.10.0085 (722017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
ACUSADO: E. M. L.
ADVOGADO: DIEGO ROBERTO DA LUZ CANTANHEDE, OAB/MA 13.839

PROCESSO Nº. 71-92.2017.8.10.0085 (722017) - Ação Penal. ATO ORDINATÓRIO. INCLUINDO PROCESSO EM PAUTA DE AUDIÊNCIA: Usando da
faculdade que confere o Provimento 22/2018 da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, e conforme Despacho de fls. 150 prolatado nos autos, subscrita
pela Juíza de Direito titular da Comarca de Dom Pedro/MA, Drª. Arianna Rodrigues de Carvalho Saraiva, incluo o processo em pauta, ficando marcada a
audiência de Interrogatório do acusado para o dia 11 de Outubro de 2019, às 15:30 horas, no Fórum desta Comarca. Dom Pedro/MA, 02 de Setembro de
2019.Josemar Rafael Cunha FilhoSecretário Judicial Matrícula 192385 Resp: 179267

PROCESSO Nº 0000157-29.2018.8.10.0085 (1572018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO=
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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: ANCLEYSON DA SILVA E SILVA
ADVOGADO: DR. THIAGO SILVA SANTOS BARROS, OAB/MA 19.502

PROCESSO Nº. 157-29.2018.8.10.0085 (1572018) - Ação Penal. Autor: Ministério Público Estadual. Acusado: Ancleyson da Silva e Silva. ATO ORDINATÓRIO.
INCLUINDO PROCESSO EM PAUTA DE AUDIÊNCIA: Usando da faculdade que confere o Provimento 22/2018 da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão,
e conforme Decisão prolatada nos autos, subscrita pela Juíza de Direito titular da Comarca de Dom Pedro/MA, Drª. Arianna Rodrigues de Carvalho Saraiva,
incluo o processo em pauta, ficando marcada a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de Outubro de 2019, às 15:30 horas, no Fórum desta
Comarca. Dom Pedro/MA, 02 de Setembro de 2019.Josemar Rafael Cunha FilhoSecretário Judicial Matrícula 192385 Resp: 179267.

PROCESSO Nº 0000179-87.2018.8.10.0085 (1792018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
ACUSADO: ANCLEYSON DA SILVA E SILVA
ADVOGADO: DR. THIAGO SILVA SANTOS BARROS, OAB/MA 19.502

PROCESSO Nº. 179-87.2018.8.10.0085 (1792018) - Ação Penal. Autor: Ministério Público Estadual. Acusado: Ancleyson da Silva e Silva. ATO ORDINATÓRIO.
INCLUINDO PROCESSO EM PAUTA DE AUDIÊNCIA: Usando da faculdade que confere o Provimento 22/2018 da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão,
e conforme Decisão prolatada nos autos, subscrita pela Juíza de Direito titular da Comarca de Dom Pedro/MA, Drª. Arianna Rodrigues de Carvalho Saraiva,
incluo o processo em pauta, ficando marcada a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de Outubro de 2019, às 16:30 horas, no Fórum desta
Comarca. Dom Pedro/MA, 02 de Setembro de 2019.Josemar Rafael Cunha FilhoSecretário Judicial Matrícula 192385 Resp: 179267.

PROCESSO Nº 0000238-85.2012.8.10.0085 (2382012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: DR. ANTÔNIO RAIMUNDO ANDRELINO, OAB/MA 3849

PROCESSO Nº. 238-85.2012.8.10.0085 (2382012) - Ação Penal. ATO ORDINATÓRIO. INCLUINDO PROCESSO EM PAUTA DE AUDIÊNCIA: Usando da
faculdade que confere o Provimento 22/2018 da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, e conforme Decisão prolatada nos autos, subscrita pela Juíza de
Direito titular da Comarca de Dom Pedro/MA, Drª. Arianna Rodrigues de Carvalho Saraiva, incluo o processo em pauta, ficando marcada a audiência de
Instrução e Julgamento para o dia 04 de Outubro de 2019, às 11:30 horas, no Fórum desta Comarca. Dom Pedro/MA, 02 de Setembro de 2019.Josemar
Rafael Cunha FilhoSecretário Judicial Matrícula 192385 Resp: 179267

PROCESSO Nº 0000275-05.2018.8.10.0085 (2762018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
ACUSADO: OSEIAS DA CONCEIÇÃO GOMES
ADVOGADO: DR. THIAGO SANTOS SILVA BARROS, OAB/MA 19.502

PROCESSO Nº. 275-05.2018.8.10.0085 (2762018) - Ação Penal. Autor: Ministério Público Estadual. Acusado: Oseias da Conceição Gomes. ATO
ORDINATÓRIO. INCLUINDO PROCESSO EM PAUTA DE AUDIÊNCIA: Usando da faculdade que confere o Provimento 22/2018 da Corregedoria Geral da
Justiça do Maranhão, e conforme Decisão prolatada nos autos, subscrita pela Juíza de Direito titular da Comarca de Dom Pedro/MA, Drª. Arianna Rodrigues de
Carvalho Saraiva, incluo o processo em pauta, ficando marcada a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de Outubro de 2019, às 17:30 horas,
no Fórum desta Comarca. Dom Pedro/MA, 02 de Setembro de 2019. Josemar Rafael Cunha Filho. Secretário Judicial. Matrícula 192385 Resp: 179267

PROCESSO Nº 0001099-95.2017.8.10.0085 (11012017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: RAIMUNDO VILSON BARROS BRITO
ADVOGADO: ANTÔNIO RAFAEL LIMA TORRES, OAB/PI 16.644

PROCESSO Nº. 1099-95.2017.8.10.0085 (11012017) - Ação Penal. Autor: Ministério Público Estadual. Acusado: Raimundo Vilson Barros Brito. ATO
ORDINATÓRIO. INCLUINDO PROCESSO EM PAUTA DE AUDIÊNCIA: Usando da faculdade que confere o Provimento 22/2018 da Corregedoria Geral da
Justiça do Maranhão, e conforme Decisão prolatada nos autos, subscrita pela Juíza de Direito titular da Comarca de Dom Pedro/MA, Drª. Arianna Rodrigues de
Carvalho Saraiva, incluo o processo em pauta, ficando marcada a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11 de Outubro de 2019, às 11:30 horas,
no Fórum desta Comarca. Dom Pedro/MA, 02 de Setembro de 2019.Josemar Rafael Cunha FilhoSecretário Judicial Matrícula 192385 Resp: 179267

Processo nº 1064-09.2015.8.10.0085 (10682015)
Ação Penal.
Autor: Ministério Público Estadual
Acusados: Alexsandro Cruz Rodrigues e Outros
Advogado(a): Heronildo Barboza Guimarães Neto - OAB/MA 16.377
Finalidade: Intimação do advogado, acima nominado, acerca de sua nomeação como defensor dativo, bem como para apresentar
resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.
Dom Pedro, 02 de setembro de 2019.
Deusimar da Silva Costa
Técnico Judiciário
matrícula 115816
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Processo nº 19-96.2017.8.10.0085 (192017)
Ação Penal.
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Luis Paulo Mendes
Advogado(a): Antonio Raimundo Andrelino - OAB/MA 3849
Finalidade: Intimação do(s) advogado(s) do(s) réu(s), acima nominado(s), para comparecer(em) à audiência de instrução e
julgamento, designada para o dia 10/10/2019, às 09:30, na sede deste Juízo.
Dom Pedro, 02 de setembro de 2019.
Deusimar da Silva Costa
Técnico Judiciário
matrícula 115816

Processo nº 261-89.2016.8.10.0085 (2612016)
Ação Penal.
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Antonio Santana Doaldo
Advogado(a): Pedro Bezerra de Castro - OAB/MA 4852
Réu: Sebastião Borges de Sousa Costa
Advogado(a): Alísio Alencar da Silva - OAB/MA 3499
Finalidade: Intimação do(s) advogado(s) do(s) réu(s), acima nominado(s), para comparecer(em) à audiência de instrução e
julgamento, designada para o dia 19/09/2019, às 08:30, na sede deste Juízo.
Dom Pedro, 02 de setembro de 2019.
Deusimar da Silva Costa
Técnico Judiciário
matrícula 115816

Processo nº 287-19.2018.8.10.0085 (2892018)
Ação Penal.
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Elisangelo Melo Lobo
Advogado(a): Elisângelo Melo Lobo - OAB/MA 13.563; Diego Roberto da Luz Catanhede - OAB/MA 13.829
Finalidade: Intimação do(s) advogado(s) do(s) réu(s), acima nominado(s), para comparecer(em) à audiência de instrução e
julgamento, designada para o dia 10/10/2019, às 14:30, na sede deste Juízo.
Dom Pedro, 02 de setembro de 2019.
Deusimar da Silva Costa
Técnico Judiciário
matrícula 115816

Processo nº 326-26.2012.8.10.0085 (3262012)
Ação Penal.
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Antonio Adelino Mota
Advogado(a): Géssica Oliveira Carvalho - OAB/MA 19.471
Finalidade: Intimação do(s) advogado(s) do(s) réu(s), acima nominado(s), para comparecer(em) à audiência de instrução e
julgamento, designada para o dia 19/09/2019, às 09:15, na sede deste Juízo.
Dom Pedro, 02 de setembro de 2019.
Deusimar da Silva Costa
Técnico Judiciário
matrícula 115816

Processo nº 547-09.2012.8.10.0085 (5472012)
Ação Penal.
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Valdimiro Ferreira Brandão
Advogado(a): Fábio Sales de Melo - OAB/MA 9258; Alisio Alencar da Silva - OAB/MA 3499
Finalidade: Intimação do(s) advogado(s) do(s) réu(s), acima nominado(s), para comparecer(em) à audiência admonitória,
designada para o dia 10/10/2019, às 10:45, na sede deste Juízo.
Dom Pedro, 02 de setembro de 2019.
Deusimar da Silva Costa
Técnico Judiciário
matrícula 115816

Processo nº 760-68.2019.8.10.0085 (7722019)
Ação Penal.
Autor: Ministério Público Estadual
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Réu: Adryan Gabriel Lima da Silva
Advogado(a): Samiltton de Jesus Damaceno Tavares - OAB/MA 17.779
Finalidade: Intimação do(s) advogado(s) do(s) réu(s), acima nominado(s), para comparecer(em) à audiência de instrução e
julgamento, designada para o dia 19/09/2019, às 10:00, na sede deste Juízo.
Dom Pedro, 02 de setembro de 2019.
Deusimar da Silva Costa
Técnico Judiciário
matrícula 115816

PROCESSO Nº 0001064-09.2015.8.10.0085 (10682015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACUSADO: ALEXSANDRO CRUZ RODRIGUES e ALFREDO FALCAO COSTA e ALFREDO FALCAO COSTA JUNIOR e
ARNALDO FALCÃO COSTA e CÍCERO PEREIRA DA SILVA e Parte em Segredo de Justiça e DEBORA DE OLIVEIRA
AMARAL e EDUARDO JOSE BARROS COSTA e FABIO SILVA FROZ e Parte em Segredo de Justiça e GLAUCIO ALENCAR
PONTES CARVALHO e JEAN PEREIRA DOS SANTOS e JOEL CAVALCANTE NETO e JOSE FONSECA NETO e LAYNNA
BARBOSA MESQUITA e LUIZ AGNALDO GOMES DE BRITO e MARIA ARLENE BARROS COSTA e OSVALDO BERTULINO
SOARES JÚNIOR e RODRIGO BARROS AMANCIO e RODRIGO GOMES CASANOVA JUNIOR e ROMULO CESAR BARROS
COSTA e WESLEY DE SOUSA FERREIRA e ZACARIAS NETO MOREIRA MESQUITA e ZAIRE SILVA E SILVA
ADVOGADO: THALLES POLLY CRUZ RODRIGUES ( OAB 13530-MA )

Processo nº 1064-09.2015.8.10.0085 (10682015)Autor: Ministério Público EstadualRéu: Alfredo Falcão Costa e
OutrosSENTENÇATrata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de Alfredo Falcão Costa, qualificado
nos autos.Consta à fl. 2570 a cópia da certidão de óbito do réu.Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela extinção da
punibilidade do réu, haja vista o seu falecimento.É o relatório. DECIDO.A punibilidade é uma consequência natural da prática de
uma conduta típica, ilícita e culpável levada a efeito pelo agente. Toda vez que o agente pratica uma infração penal, abre-se a
possibilidade para o Estado de fazer valer o seu direito de punir.O art. 107 do Código Penal elenca uma série de situações que
ensejam a extinção da punibilidade do agente, e, não por simples coincidência, a morte encabeça a lista, senão vejamos:"Art. 107 -
Extingue-se a punibilidade.I - pela morte do agente;"Aduz ainda o art. 62 do CPP que:"Art. 62 - No caso de morte do acusado, o
juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade."Essa causa de
extinção não possui momento específico de incidência, como é natural, podendo ocorrer em qualquer momento da pretensão
punitiva ou da pretensão executória.Diante do exposto, DECLARO extinta a punibilidade do acusado Alfredo Falcão Costa, nos
termos do art. 107, I do Código Penal c/c art. 62 do CPP.Cientifique-se o representante do Ministério Público Estadual.Publique-se.
Registre-se. Após cumpra-se integralmente o despacho de fl. 2559.Dom Pedro/MA, 02 de setembro de 2019.Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular Resp: 115816

Esperantinópolis

PROCESSO: 517-73.2009.8.10.0086
AÇÃO PENAL PÚBLICA
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DENUNCIADO: VALDY AMADOR DOS SANTOS
ADVOGADO: JAMES ALBERT MAGALHÃES SANTOS OAB/MA 8565
ADVOGADO: CARLOS LACERDA RODRIGUES NASCIMENTO OAB/MA 4291

ATO ORDINATÓRIO
Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, da Corregedoria Geral da Justiça/MA, intimo as partes para
apresentarem suas alegações finais, sucessivamente, em 05 (cinco) dias, começando pela acusação.
.

Esperantinópolis-MA, 02 de setembrode 2019
Antonia Ximenes de Sousa Menezes

Secretária Judicial

Processo nº 0800116-89.2019.8.10.0086
Autor : LEDA MARIA SOUZA DO VALE
Advogado: Advogado(s) do reclamante: DJAELIO DE MENDONCA MATIAS
Réu : MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS

DECISÃO
Sem relatório. Decido.
Vejo que não assiste razão ao impugnante. Senão, vejamos.
Analisando sua impugnação, vejo que o impugnante não demonstrou a existência de vício passível de nulidade da execução. A
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planilha juntada pelo autor foi elaborada em site de Tribunal de Justiça, levando em conta o valor da condenação judicial transitada
em julgado e aplicando o índice cabível sendo, ademais, parcialmente confirmada por consulta a tal site. Por fim, não se exige
assinatura de profissional contábil para elaboração de meros cálculos aritméticos.
Ademais, diversamente do que alega o impugnante, os valores devem ser corrigidos não desde a data do trânsito em julgado, mas
sim desde a extinção do vínculo de trabalho, qual seja, a data em que o autor fora exonerado de suas funções, pois é obrigação do
empregador (no caso, o Município) pagar os saldos de salário e depósitos de FGTS até o décimo dia subsequente à rescisão do
contrato de trabalho (art. 477, § 6º, CLT).
Quanto à correção monetária, entendo que deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme decisão do STJ em sede de
recurso repetitivo, e não a taxa de 1% ao mês (Tema Repetitivo nº 731 -REsp nº 1.614.874-SC e, ainda, Súmula 459 do STJ, que
aduz que “ A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo
empregador, mas não repassados ao fundo“. )
Por fim, deve a execução prosseguir na forma requerida pelo exequente, aí já incluídos correção monetária pela TR e honorários
advocatícios de 10%.
Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da
execução no valor de R$ 4.302,87 (quatro mil e trezentos e doze reais e oitenta sete centavos), aí já incluídos correção
monetária e honorários advocatícios de 10%.
Expeça-se a requisição de pagamento de pequeno valor (RPV), no valor de R$ 4.302,87 (quatro mil e trezentos e doze reais
e oitenta sete centavos), entregando-o ao Procurador Geral do Município ou Prefeito Municipal, intimando-o pessoalmente para
que, no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da
residência do exequente, efetue o pagamento da requisição de pequeno valor.
Advirta-se ainda, nos termos do art. 536, § 3º, do NCPC, que o descumprimento injustificado da ordem também implica, em tese,
em litigância de má-fé e crime de desobediência.
A intimação deve ser pessoal, com carga ou remessa dos autos (art. 183, § 1º, NCPC).
Certificada o pagamento da requisição, arquivem-se estes autos. Decorrido o prazo acima sem pagamento, voltem
conclusos para sequestro do valor.
A intimação deve ser pessoal, com remessa dos autos ou carga ao Procurador do Município (art. 183, § 1º, NCPC).
Publique-se. Intimem-se as partes. Registre-se.
Esperantinópolis/MA, Sexta-feira, 31 de Maio de 2019

Juiz de Direito Bernardo Luiz de Melo Freire
Titular da Vara Única da Comarca de Poção de Pedras,

respondendo cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 0800116-89.2019.8.10.0086
Autor : LEDA MARIA SOUZA DO VALE
Advogado: Advogado(s) do reclamante: DJAELIO DE MENDONCA MATIAS
Réu : MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS

DECISÃO
Sem relatório. Decido.
Vejo que não assiste razão ao impugnante. Senão, vejamos.
Analisando sua impugnação, vejo que o impugnante não demonstrou a existência de vício passível de nulidade da execução. A
planilha juntada pelo autor foi elaborada em site de Tribunal de Justiça, levando em conta o valor da condenação judicial transitada
em julgado e aplicando o índice cabível sendo, ademais, parcialmente confirmada por consulta a tal site. Por fim, não se exige
assinatura de profissional contábil para elaboração de meros cálculos aritméticos.
Ademais, diversamente do que alega o impugnante, os valores devem ser corrigidos não desde a data do trânsito em julgado, mas
sim desde a extinção do vínculo de trabalho, qual seja, a data em que o autor fora exonerado de suas funções, pois é obrigação do
empregador (no caso, o Município) pagar os saldos de salário e depósitos de FGTS até o décimo dia subsequente à rescisão do
contrato de trabalho (art. 477, § 6º, CLT).
Quanto à correção monetária, entendo que deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme decisão do STJ em sede de
recurso repetitivo, e não a taxa de 1% ao mês (Tema Repetitivo nº 731 -REsp nº 1.614.874-SC e, ainda, Súmula 459 do STJ, que
aduz que “ A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo
empregador, mas não repassados ao fundo“. )
Por fim, deve a execução prosseguir na forma requerida pelo exequente, aí já incluídos correção monetária pela TR e honorários
advocatícios de 10%.
Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da
execução no valor de R$ 4.302,87 (quatro mil e trezentos e doze reais e oitenta sete centavos), aí já incluídos correção
monetária e honorários advocatícios de 10%.
Expeça-se a requisição de pagamento de pequeno valor (RPV), no valor de R$ 4.302,87 (quatro mil e trezentos e doze reais
e oitenta sete centavos), entregando-o ao Procurador Geral do Município ou Prefeito Municipal, intimando-o pessoalmente para
que, no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da
residência do exequente, efetue o pagamento da requisição de pequeno valor.
Advirta-se ainda, nos termos do art. 536, § 3º, do NCPC, que o descumprimento injustificado da ordem também implica, em tese,
em litigância de má-fé e crime de desobediência.
A intimação deve ser pessoal, com carga ou remessa dos autos (art. 183, § 1º, NCPC).
Certificada o pagamento da requisição, arquivem-se estes autos. Decorrido o prazo acima sem pagamento, voltem
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conclusos para sequestro do valor.
A intimação deve ser pessoal, com remessa dos autos ou carga ao Procurador do Município (art. 183, § 1º, NCPC).
Publique-se. Intimem-se as partes. Registre-se.
Esperantinópolis/MA, Sexta-feira, 31 de Maio de 2019

Juiz de Direito Bernardo Luiz de Melo Freire
Titular da Vara Única da Comarca de Poção de Pedras,

respondendo cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 0800226-88.2019.8.10.0086
Autor : ANTONIO NONATO SILVA
Advogado: Advogado(s) do reclamante: DJAELIO DE MENDONCA MATIAS
Réu : MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS

DECISÃO
Sem relatório. Decido.
Vejo que não assiste razão ao impugnante. Senão, vejamos.
Analisando sua impugnação, vejo que o impugnante não demonstrou a existência de vício passível de nulidade da execução. A
planilha juntada pelo autor foi elaborada em site de Tribunal de Justiça, levando em conta o valor da condenação judicial transitada
em julgado e aplicando o índice cabível sendo, ademais, parcialmente confirmada por consulta a tal site. Por fim, não se exige
assinatura de profissional contábil para elaboração de meros cálculos aritméticos.
Ademais, diversamente do que alega o impugnante, os valores devem ser corrigidos não desde a data do trânsito em julgado, mas
sim desde a extinção do vínculo de trabalho, qual seja, a data em que o autor fora exonerado de suas funções, pois é obrigação do
empregador (no caso, o Município) pagar os saldos de salário e depósitos de FGTS até o décimo dia subsequente à rescisão do
contrato de trabalho (art. 477, § 6º, CLT).
Quanto à correção monetária, entendo que deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme decisão do STJ em sede de
recurso repetitivo, e não a taxa de 1% ao mês (Tema Repetitivo nº 731 -REsp nº 1.614.874-SC e, ainda, Súmula 459 do STJ, que
aduz que “ A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo
empregador, mas não repassados ao fundo“. )
Por fim, deve a execução prosseguir na forma requerida pelo exequente, aí já incluídos correção monetária pela TR e honorários
advocatícios de 10%.
Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da
execução no valor de R$ R$ 4.030,79, aí já incluídos correção monetária e honorários advocatícios de 10%.
homologo os cálculos autorais e determino que expeça-se a requisição de pagamento de pequeno valor (RPV), no valor de R$
4.030,79 entregando-o ao Procurador Geral do Município ou Prefeiro, intimando-o pessoalmente para, que no prazo de 2
(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da
residência do exequente, efetue o pagamento da requisição de pequeno valor.
Advirta-se ainda, nos termos do art. 536, § 3º, do NCPC, que o descumprimento injustificado da ordem também implica, em tese,
em litigância de má-fé e crime de desobediência.
Publique-se. Intimem-se as partes. Registre-se.
Esperantinópolis/MA, Quinta-feira, 09 de Maio de 2019
BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE

Juiz de Direito titular da Comarca de Poção de Pedras, respondendo pela Comarca de Esperantinópolis.

Processo nº 0800226-88.2019.8.10.0086
Autor : ANTONIO NONATO SILVA
Advogado: Advogado(s) do reclamante: DJAELIO DE MENDONCA MATIAS
Réu : MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS

DECISÃO
Sem relatório. Decido.
Vejo que não assiste razão ao impugnante. Senão, vejamos.
Analisando sua impugnação, vejo que o impugnante não demonstrou a existência de vício passível de nulidade da execução. A
planilha juntada pelo autor foi elaborada em site de Tribunal de Justiça, levando em conta o valor da condenação judicial transitada
em julgado e aplicando o índice cabível sendo, ademais, parcialmente confirmada por consulta a tal site. Por fim, não se exige
assinatura de profissional contábil para elaboração de meros cálculos aritméticos.
Ademais, diversamente do que alega o impugnante, os valores devem ser corrigidos não desde a data do trânsito em julgado, mas
sim desde a extinção do vínculo de trabalho, qual seja, a data em que o autor fora exonerado de suas funções, pois é obrigação do
empregador (no caso, o Município) pagar os saldos de salário e depósitos de FGTS até o décimo dia subsequente à rescisão do
contrato de trabalho (art. 477, § 6º, CLT).
Quanto à correção monetária, entendo que deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme decisão do STJ em sede de
recurso repetitivo, e não a taxa de 1% ao mês (Tema Repetitivo nº 731 -REsp nº 1.614.874-SC e, ainda, Súmula 459 do STJ, que
aduz que “ A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo
empregador, mas não repassados ao fundo“. )
Por fim, deve a execução prosseguir na forma requerida pelo exequente, aí já incluídos correção monetária pela TR e honorários
advocatícios de 10%.
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Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da
execução no valor de R$ R$ 4.030,79, aí já incluídos correção monetária e honorários advocatícios de 10%.
homologo os cálculos autorais e determino que expeça-se a requisição de pagamento de pequeno valor (RPV), no valor de R$
4.030,79 entregando-o ao Procurador Geral do Município ou Prefeiro, intimando-o pessoalmente para, que no prazo de 2
(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da
residência do exequente, efetue o pagamento da requisição de pequeno valor.
Advirta-se ainda, nos termos do art. 536, § 3º, do NCPC, que o descumprimento injustificado da ordem também implica, em tese,
em litigância de má-fé e crime de desobediência.
Publique-se. Intimem-se as partes. Registre-se.
Esperantinópolis/MA, Quinta-feira, 09 de Maio de 2019
BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE

Juiz de Direito titular da Comarca de Poção de Pedras, respondendo pela Comarca de Esperantinópolis.

Processo nº 0800321-21.2019.8.10.0086
Autora : MARIA DA CRUZ CAVALCANTE DA SILVA
Advogado : Advogado(s) do reclamante: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES NASCIMENTO
Réu :BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA

DECISÃO
Sem relatório. Decido.
De início, vejo que os elementos trazidos os autos não permitem concluir, por si só, pela concessão da medida liminar, pois não há
elementos ou provas que indiquem que houve ato ilegal capaz de antecipar o pleito final, fatos que só poderão ser esclarecidos na
instrução processual. Não há prova documental apta da qual se possa extrair a ilicitude da inscrição em cadastro negativo de
crédito.
Sendo assim, baseado nas provas apresentadas pelo autor, observo que pelo menos a priori, não existem elementos suficientes
para me convencer a antecipar o resultado final da tutela pretendida, pelo que, considerando ausentes os requisitos exigidos no
artigo 300, 305 e ss. do CPC, indefiro o pedido liminar.
Intime-se a autora. Após, voltem conclusos para designação de audiência.
Cópia deste despacho substitui o competente mandado de citação e intimação.
Esperantinópolis/MA,Sexta-feira, 08 de Março de 2019

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis.

Processo n.º 0800054-49.2019.8.10.0086
Exequente: FRANCILENE ALVES DE MELO
Advogado(s) da Exequente: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES NASCIMENTO
Executado: MUNICIPIO DE ESPERANTINÓPOLIS

DESPACHO
Chamo o respectivo feito a ordem, para tornar sem efeito o despacho de ID 21734031, em virtude do evidente erro material que ele
contém.
Tendo em vista a Lei Municipal 548/2018, que definiu como teto das requisições de pequeno valor em âmbito municipal o valor do
maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social (que hoje equivale a R$ 5.839,45 ) e que o valor do cumprimento
de sentença totaliza R$ 11.892,34, aí já incluídos correção monetária e honorários advocatícios de 10%, intime-se a
requerente para, em dez dias, manifestar-se sobre possível renúncia dos créditos que excedem tal limite.
Decorrido tal prazo, voltem conclusos.
O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a sua simples vista.
Cumpra-se.
Esperantinópolis/MA, 20 de agosto de 2019.

Urbanete de Angiolis Silva

Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis

Processo n.º 0800054-49.2019.8.10.0086
Exequente: FRANCILENE ALVES DE MELO
Advogado(s) da Exequente: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES NASCIMENTO
Executado: MUNICIPIO DE ESPERANTINÓPOLIS

DESPACHO
Chamo o respectivo feito a ordem, para tornar sem efeito o despacho de ID 21734031, em virtude do evidente erro material que ele
contém.
Tendo em vista a Lei Municipal 548/2018, que definiu como teto das requisições de pequeno valor em âmbito municipal o valor do
maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social (que hoje equivale a R$ 5.839,45 ) e que o valor do cumprimento
de sentença totaliza R$ 11.892,34, aí já incluídos correção monetária e honorários advocatícios de 10%, intime-se a
requerente para, em dez dias, manifestar-se sobre possível renúncia dos créditos que excedem tal limite.
Decorrido tal prazo, voltem conclusos.
O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a sua simples vista.
Cumpra-se.
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Esperantinópolis/MA, 20 de agosto de 2019.
Urbanete de Angiolis Silva

Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis

Processo n.º 0800210-37.2019.8.10.0086
Autor : PEDRO DE JESUS CARVALHO
Advogado : Advogado(s) do reclamante: ELTON DENNIS CORTEZ DE LIMA
Réu : MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS

DESPACHO

Considerando a sujeição do requerido ao regime de execução contra a Fazenda Pública e dos precatórios, nos termos do art. 535
do CPC, intime-se o requerido na pessoa de seu representante legal, por carga ou remessa, para, querendo, no prazo de 30 dias e
nos próprios autos, impugnar o cumprimento de sentença.
Após, com ou sem impugnação, voltem os autos conclusos.
O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a sua simples vista.
Publique-se. Intime-se.

Esperantinópolis/MA, Terça-feira, 12 de Março de 2019
CRISTINA LEAL MEIRELES

Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo n.º 0800210-37.2019.8.10.0086
Autor : PEDRO DE JESUS CARVALHO
Advogado : Advogado(s) do reclamante: ELTON DENNIS CORTEZ DE LIMA
Réu : MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS

DESPACHO

Considerando a sujeição do requerido ao regime de execução contra a Fazenda Pública e dos precatórios, nos termos do art. 535
do CPC, intime-se o requerido na pessoa de seu representante legal, por carga ou remessa, para, querendo, no prazo de 30 dias e
nos próprios autos, impugnar o cumprimento de sentença.
Após, com ou sem impugnação, voltem os autos conclusos.
O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a sua simples vista.
Publique-se. Intime-se.

Esperantinópolis/MA, Terça-feira, 12 de Março de 2019
CRISTINA LEAL MEIRELES

Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo n 0800584-53.2019.8.10.0086
OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (1294)
Autor : EDMUNDO CONCEICAO DOS SANTOS
Réu: MARIA IVONETE RODRIGUES DE ARAUJO

DESPACHO
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Designo o dia 6/11/2019 às 11h, na Sala de Audiências do Fórum local, para realização da audiência de justificação.
Intime-se a parte autora para se fazer presente no aludido ato, devidamente acompanhada de, no mínimo, 03 (três) testemunhas,
independente de intimação, e que tenham conhecimento dos fatos alegados na inicial.
Intimem-se pessoalmente o Ministério Público.
Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO, devendo ser cumprido por Oficial de Justiça, que fica autorizado a fazer
uso das prerrogativas do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Esperantinópolis/MA, 24 de Julho de 2019

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis.

Processo n 0800584-53.2019.8.10.0086
OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (1294)
Autor : EDMUNDO CONCEICAO DOS SANTOS
Réu: MARIA IVONETE RODRIGUES DE ARAUJO

DESPACHO
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Designo o dia 6/11/2019 às 11h, na Sala de Audiências do Fórum local, para realização da audiência de justificação.
Intime-se a parte autora para se fazer presente no aludido ato, devidamente acompanhada de, no mínimo, 03 (três) testemunhas,
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independente de intimação, e que tenham conhecimento dos fatos alegados na inicial.
Intimem-se pessoalmente o Ministério Público.
Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO, devendo ser cumprido por Oficial de Justiça, que fica autorizado a fazer
uso das prerrogativas do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Esperantinópolis/MA, 24 de Julho de 2019

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis.

Processo n 0800676-31.2019.8.10.0086
DIVÓRCIO LITIGIOSO (12373)
Autor : FRANCISCO RODRIGUES SOARES
Réu: LUCINEIDE DA SILVA SOARES

DESPACHO
Designo o dia 23/10/2019 às 17:30 horas, na sala de audiências da Comarca de Esperantinópolis, para tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
Cite-se o requerido, nos moldes do art. 344 do NCPC, para comparecer a audiência acompanhado por advogado. Faça constar na
carta de citação/intimação que o réu pode oferecer contestação em audiência, contanto que através de advogado (art. 695
caput e § 4º do CPC). Ainda, cientifique-se-lhe que caso não compareça ou, comparecendo, não faça acordo, fica, desde
logo, intimado para, no prazo de 15 dias, apresentar contestação (art. 335 c/c 697 do CPC).
Cópia da petição inicial e desta decisão deve acompanhar o mandado de citação.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, NCPC.
O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a simples vista do destinatário, observadas as
disposições do art. 69, §§ 1º e 2º do CPC.
Notifique-se o Ministério Público.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis/MA, 16 de Julho de 2019

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis.

Processo n 0800676-31.2019.8.10.0086
DIVÓRCIO LITIGIOSO (12373)
Autor : FRANCISCO RODRIGUES SOARES
Réu: LUCINEIDE DA SILVA SOARES

DESPACHO
Designo o dia 23/10/2019 às 17:30 horas, na sala de audiências da Comarca de Esperantinópolis, para tentativa de
conciliação, instrução e julgamento.
Cite-se o requerido, nos moldes do art. 344 do NCPC, para comparecer a audiência acompanhado por advogado. Faça constar na
carta de citação/intimação que o réu pode oferecer contestação em audiência, contanto que através de advogado (art. 695
caput e § 4º do CPC). Ainda, cientifique-se-lhe que caso não compareça ou, comparecendo, não faça acordo, fica, desde
logo, intimado para, no prazo de 15 dias, apresentar contestação (art. 335 c/c 697 do CPC).
Cópia da petição inicial e desta decisão deve acompanhar o mandado de citação.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, NCPC.
O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a simples vista do destinatário, observadas as
disposições do art. 69, §§ 1º e 2º do CPC.
Notifique-se o Ministério Público.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis/MA, 16 de Julho de 2019

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis.

Processo n° 522-17.2017.8.10.0086 (5232017)
Ação Penal
Autor: Ministério Público do Estado do Maranhão
Acusadas: Elizabete Cristina de Castro Lima
Suely Souza Silva Freitas

DECISÃO

Proceda-se a citação da acusada Suely Souza Silva Freitas pela via editalícia, com prazo de 15 (quinze) dias, para apresentação
de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias.
Se a acusada citada por edital não comparecer em juízo, nem constituir advogado, com fulcro no art. 366 do CPP, PROCEDA
COM A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
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Com relação a Elizabete Cristina de Castro Lima, certifique-se da ausência de manifestação, posto que fora intimada por oficiala
de justiça. Após, sendo a ré revel, em obediência ao que preceitua o art. 72, II, do CPC, de já nomeio defensor dativo do réu revel
a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a qual deverá ser intimada para, querendo, manifestar-se por ele, no prazo de 10
(dez) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos.
Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Esperantinópolis/MA, 29 de abril de 2019

BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE
Juiz de Direito titular da Comarca de Poção de Pedras, respondendo por Esperantinópolis.

Processo n.º 0800054-49.2019.8.10.0086
Exequente: FRANCILENE ALVES DE MELO
Advogado(s) da Exequente: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES NASCIMENTO
Executado: MUNICIPIO DE ESPERANTINÓPOLIS

DESPACHO
Chamo o respectivo feito a ordem, para tornar sem efeito o despacho de ID 21734031, em virtude do evidente erro material que ele
contém.
Tendo em vista a Lei Municipal 548/2018, que definiu como teto das requisições de pequeno valor em âmbito municipal o valor do
maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social (que hoje equivale a R$ 5.839,45 ) e que o valor do cumprimento
de sentença totaliza R$ 11.892,34, aí já incluídos correção monetária e honorários advocatícios de 10%, intime-se a
requerente para, em dez dias, manifestar-se sobre possível renúncia dos créditos que excedem tal limite.
Decorrido tal prazo, voltem conclusos.
O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a sua simples vista.
Cumpra-se.
Esperantinópolis/MA, 20 de agosto de 2019.

Urbanete de Angiolis Silva

Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis

Processo n. 0800011-15.2019.8.10.0086
Autor : PEDRO LOPES PINHEIRO
Advogada : JONAS ROCHA BRASIL JUNIOR, JACINTO PEREIRA COSTA
Réu : CEMAR
Advogado : Tiago José Feitosa de Sá

S E N T E N Ç A
Sem relatório. Decido.
Na hipótese dos autos, não obstante as alegações do(a) requerente, percebe-se que a concessionária requerida observou o
procedimento previsto nos arts. 129 e 130 da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL. Com efeito, o Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI) e demais documentos de fls. 17 a 24 do evento ID 18760896 , emitido pela requerida, indica que o medidor foi
encontrado avariado, tendo sido retirado para perícia técnica e substituído por novo medidor.
Referido TOI foi subscrito pelo(a) requerente, atendendo ao requisito disposto no art. 129, §2º, da Resolução nº. 414/2010, da
ANEEL, merecendo ser registrado que a tese de coação moral não foi demonstrada, tampouco noticiada por boletim de
ocorrência policial. Além disso, a retirada do medidor observou as condições dispostas no art. 129, §5º, da Resolução nº.
414/2010, da ANEEL.
Retornando ao tema do ônus da prova, sem prejuízo das considerações tecidas anteriormente, é salutar evidenciar que a parte
requerente sequer impugnou administrativamente a apuração técnica realizada pela requerida. Assim, não vislumbro higidez na
arguição de que foi tolhido o direito de participação e contraditório, no curso da apuração administrativa das
irregularidades. O Termo de Ocorrência e Inspeção contemplam o acompanhamento pelo(a) requerente, o qual também foi
comunicado(a) para que manifestasse interesse, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de participar da verificação do medidor. Logo,
é plenamente impertinente a arguição relativa à unilateralidade da perícia ou de sua irregularidade.
A questão de relevo, por conseguinte, está na avaliação de responsabilidade do(a) requerente, responsável pela unidade
consumidora, em relação aos débitos oriundos da constatação de irregularidade. Cumpre destacar inicialmente que, consoante é
estabelecido no art. 167, III da Resolução 414/2010 da ANEEL, o consumidor é o responsável pelos danos causados aos
equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência
técnica da unidade consumidora, respaldando-se de tal maneira, sua responsabilidade pelo aparelho medidor. A apuração de
autoria, identificado com um dos pontos de defesa elencados pela parte autora, não respalda o afastamento da responsabilidade
do consumidor pelos débitos oriundos da irregularidade, eis que, o único beneficiário da irregularidade é o próprio consumidor. Por
tais razoes é que a tese não prospera e se apresenta desnecessária. Esse entendimento, com efeito, tem sido contemplado pela
jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Maranhão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
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REGULAR. RECURSO PROVIDO. I - Restando devidamente demonstrado, por meio de perícia realizada por órgão metrológico
oficial, que a unidade consumidora do ora apelado registrava consumo a menor ao que realmente era utilizado, incabível a
condenação por dano moral e a declaração de nulidade de cobrança. II - A concessionária de serviço público observou o
procedimento discriminado no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em ofensa ao devido
processo legal. III - Recurso provido. (Ap 0582452016, Rel. Desembargador(a) ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/03/2017, DJe 05/04/2017).
Prosseguindo, constatada a irregularidade no aparelho e a imperiosa responsabilidade do consumidor em arcar com o débito,
passo à análise quantitativa da verba apurada. Note-se que esse capítulo foi objeto de insurgência da parte autora, que reputou ser
desproporcional e injustificada a apuração de débitos realizadas. A meu ver, não há qualquer mácula na atuação da requerida.
Nos termos da Resolução nº 414/2010, constatado o procedimento irregular a distribuidora deve apurar as diferenças entre os
valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de algum dos critérios elencados no art. 130 do mesmo normativo.
Logo, plenamente lícita a utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica,
proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos
completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, conforme preceitua o inciso III do mencionado
artigo.
Para fins de aplicação da mencionada regra, é necessário fixar o interregno que perdurou a irregularidade, já que se mostra
imprescindível pontuar o termo inicial da irregularidade para fins de se obter o período de 12 (doze) ciclos imediatamente anterior.
Deveras, a análise do histórico dos consumos de energia elétrica encontra-se entre as possibilidades discriminadas pelo art. 132
da Resolução 414/2010.
E foi exatamente a partir dessa sistemática que a ré se apoiou para identificar o período de irregularidade e proceder aos cálculos
da diferença passível de ser recebida. Ao que consta, o período de irregularidade se operou até que fosse constatada flagrante
desproporcionalidade entre os consumos médios retratados no histórico. Portanto, ausentes quaisquer indícios de irregularidades
na conduta da requerida, não há como acolher a perspectiva do(a) requerente.
Assim, não há dano moral a ser indenizado, procedimento administrativo a ser anulado ou indébito a ser repetido. Demais
argumentos das partes ou não encontram respaldo na causa de pedir ou são incompatíveis com a fundamentação desta decisão.
Diante do exposto, revogo a liminar de ID 16601260 e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO apresentado na petição inicial, nos
termos do art. 487, I, do CPC.
Sem condenação em custas e honorários (art. 54 da Lei n. 9.099/95). Defiro a gratuidade de justiça.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
A presente sentença substitui o competente mandado.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição e no sistema Themis.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Esperantinópolis/MA, Terça-feira, 11 de Junho de 2019.

Urbanete de Angiolis Silva

Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis.

Processo n. 0800011-15.2019.8.10.0086
Autor : PEDRO LOPES PINHEIRO
Advogada : JONAS ROCHA BRASIL JUNIOR, JACINTO PEREIRA COSTA
Réu : CEMAR
Advogado : Tiago José Feitosa de Sá

S E N T E N Ç A
Sem relatório. Decido.
Na hipótese dos autos, não obstante as alegações do(a) requerente, percebe-se que a concessionária requerida observou o
procedimento previsto nos arts. 129 e 130 da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL. Com efeito, o Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI) e demais documentos de fls. 17 a 24 do evento ID 18760896 , emitido pela requerida, indica que o medidor foi
encontrado avariado, tendo sido retirado para perícia técnica e substituído por novo medidor.
Referido TOI foi subscrito pelo(a) requerente, atendendo ao requisito disposto no art. 129, §2º, da Resolução nº. 414/2010, da
ANEEL, merecendo ser registrado que a tese de coação moral não foi demonstrada, tampouco noticiada por boletim de
ocorrência policial. Além disso, a retirada do medidor observou as condições dispostas no art. 129, §5º, da Resolução nº.
414/2010, da ANEEL.
Retornando ao tema do ônus da prova, sem prejuízo das considerações tecidas anteriormente, é salutar evidenciar que a parte
requerente sequer impugnou administrativamente a apuração técnica realizada pela requerida. Assim, não vislumbro higidez na
arguição de que foi tolhido o direito de participação e contraditório, no curso da apuração administrativa das
irregularidades. O Termo de Ocorrência e Inspeção contemplam o acompanhamento pelo(a) requerente, o qual também foi
comunicado(a) para que manifestasse interesse, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de participar da verificação do medidor. Logo,
é plenamente impertinente a arguição relativa à unilateralidade da perícia ou de sua irregularidade.
A questão de relevo, por conseguinte, está na avaliação de responsabilidade do(a) requerente, responsável pela unidade
consumidora, em relação aos débitos oriundos da constatação de irregularidade. Cumpre destacar inicialmente que, consoante é
estabelecido no art. 167, III da Resolução 414/2010 da ANEEL, o consumidor é o responsável pelos danos causados aos
equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência
técnica da unidade consumidora, respaldando-se de tal maneira, sua responsabilidade pelo aparelho medidor. A apuração de
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autoria, identificado com um dos pontos de defesa elencados pela parte autora, não respalda o afastamento da responsabilidade
do consumidor pelos débitos oriundos da irregularidade, eis que, o único beneficiário da irregularidade é o próprio consumidor. Por
tais razoes é que a tese não prospera e se apresenta desnecessária. Esse entendimento, com efeito, tem sido contemplado pela
jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Maranhão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
REGULAR. RECURSO PROVIDO. I - Restando devidamente demonstrado, por meio de perícia realizada por órgão metrológico
oficial, que a unidade consumidora do ora apelado registrava consumo a menor ao que realmente era utilizado, incabível a
condenação por dano moral e a declaração de nulidade de cobrança. II - A concessionária de serviço público observou o
procedimento discriminado no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em ofensa ao devido
processo legal. III - Recurso provido. (Ap 0582452016, Rel. Desembargador(a) ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/03/2017, DJe 05/04/2017).
Prosseguindo, constatada a irregularidade no aparelho e a imperiosa responsabilidade do consumidor em arcar com o débito,
passo à análise quantitativa da verba apurada. Note-se que esse capítulo foi objeto de insurgência da parte autora, que reputou ser
desproporcional e injustificada a apuração de débitos realizadas. A meu ver, não há qualquer mácula na atuação da requerida.
Nos termos da Resolução nº 414/2010, constatado o procedimento irregular a distribuidora deve apurar as diferenças entre os
valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de algum dos critérios elencados no art. 130 do mesmo normativo.
Logo, plenamente lícita a utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica,
proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos
completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, conforme preceitua o inciso III do mencionado
artigo.
Para fins de aplicação da mencionada regra, é necessário fixar o interregno que perdurou a irregularidade, já que se mostra
imprescindível pontuar o termo inicial da irregularidade para fins de se obter o período de 12 (doze) ciclos imediatamente anterior.
Deveras, a análise do histórico dos consumos de energia elétrica encontra-se entre as possibilidades discriminadas pelo art. 132
da Resolução 414/2010.
E foi exatamente a partir dessa sistemática que a ré se apoiou para identificar o período de irregularidade e proceder aos cálculos
da diferença passível de ser recebida. Ao que consta, o período de irregularidade se operou até que fosse constatada flagrante
desproporcionalidade entre os consumos médios retratados no histórico. Portanto, ausentes quaisquer indícios de irregularidades
na conduta da requerida, não há como acolher a perspectiva do(a) requerente.
Assim, não há dano moral a ser indenizado, procedimento administrativo a ser anulado ou indébito a ser repetido. Demais
argumentos das partes ou não encontram respaldo na causa de pedir ou são incompatíveis com a fundamentação desta decisão.
Diante do exposto, revogo a liminar de ID 16601260 e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO apresentado na petição inicial, nos
termos do art. 487, I, do CPC.
Sem condenação em custas e honorários (art. 54 da Lei n. 9.099/95). Defiro a gratuidade de justiça.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se.
A presente sentença substitui o competente mandado.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição e no sistema Themis.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Esperantinópolis/MA, Terça-feira, 11 de Junho de 2019.

Urbanete de Angiolis Silva

Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis.

Governador Eugênio Barros

PROCESSO Nº 0000374-32.2019.8.10.0087 (3742019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

ACUSADO: JOSÉ REINALDO OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO: FABRICIO ALVES DE SOUSA ( OAB 10581-MA )

Ref.: Processo nº 374-32.2019.8.10.0087 (374-2019)DECISÃOTrata-se de ação penal pública incondicionada, ajuizada pelo Ministério Público Estadual (MPE)
contra JOSÉ REINALDO OLIVEIRA PEREIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, incs. IV, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal.Narra a denúncia que no dia 22/04/2019, por volta das 18h50min, na cidade de Graça Aranha/MA, o réu teria praticado o crime de homicídio
qualificado na modalidade tentada, contra a vítima, sua ex-companheira, Adriana Mendes da Silva. Consta na inicial acusatória que, após iniciada discussão
entre as partes, o réu teria desferido golpes de facão contra a vítima, tendo esta conseguido defender-se de alguns golpes até a chegada dos agentes policiais
no local, ocasião em que foi efetuada a prisão em flagrante do réu. A denúncia recebida em dia 03/05/2019 (fls. 47).O denunciado foi citado para apresentar
resposta à acusação (fls. 49), apresentada por advogado dativo requerendo a desclassificação para o crime de lesão corporal, bem como a absolvição do
denunciado (fls. 58/59).Designada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi ouvida apenas a testemunhas de acusação, de defesa e ainda
realizado o interrogatório do réu (fls. 71/77)Após, foi realizada audiência de continuação, tendo em vista a necessidade da produção de outras provas no
processo. Na oportunidade foi ouvida a testemunhas arroladas nos autos, bem como foi realizado novo interrogatório do réu (fls. 91/97). Na referida audiência, a
defesa requereu a concessão de liberdade provisória ao réu, alegando ausência dos motivos autorizadores para tanto, bem como em razão dos bons
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antecedentes. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liberdade.O MPE apresentou alegações finais orais em audiência às fls. 97,
requerendo a condenação do acusado nos termos da inicial.A defesa apresentou alegações finais orais às fls. 97, momento em que reiterou as teses defensivas
lançadas na sua defesa prévia, requerendo que o denunciado seja impronunciado e delito desclassificado para o crime previsto no art. 129, § 9 º, do CP.É o
relatório. Decido.FUNDAMENTAÇÃOImpende, de logo, destacar que estão satisfeitos os pressupostos processuais (de constituição e de validade) e encontram-
se presentes as condições da ação (interesse, legitimidade e possibilidade jurídica). Ademais, o feito foi regularmente instruído, estando isento de vícios ou
nulidades, sem falhas a sanar, tendo sido observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Por fim, não há que se falar em prescrição
ou qualquer outra causa extintiva da punibilidade, estando, pois, em pleno vigor o jus puniendi estatal.Pois bem. À luz do art. 413, caput, do Código de Processo
Penal, é suficiente para a pronúncia a prova da existência do crime e indícios de que seja o réu o autor da infração. Isto porque, nesta fase, não vigora o princípio
in dubio pro reo, mas o in dubio pro societate. Não se exige, pois, para a pronúncia, a mesma certeza necessária para a condenação.Vale destacar que, em
hipóteses tais, não deve o magistrado aprofundar-se no meritum causae, prerrogativa constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, consoante
posição uníssona da doutrina e da jurisprudência. Não obstante, a fundamentação, também por expresso mandamento constitucional, é requisito básico de todo
e qualquer pronunciamento judicial decisório, razão por que faço uma breve e sucinta análise do que se apurou no curso do processo.Neste contexto, a
materialidade do delito restou plenamente comprovada pelo laudo de fl. 15, pelos depoimentos testemunhais.Da mesma forma, os indícios de autoria restam
demonstrados.As testemunhas ouvidas em juízo, JOSEILDA ABREU DE SOUSA e os agentes policias autores da prisão em flagrante do réu, ANTÔNIO
ADRIANO DE ALMEIDA PEREIRA e ARMSTRONG BRITO OLIVEIRA, relatam que presenciaram os fatos delitivos e apontam o réu, JOSÉ REINALDO
OLIVEIRA PEREIRA, como autor das agressões praticadas contra a vítima, ADRIANA MENDES DA SILVA. Relatam que o réu, utilizando-se de um facão, teria
golpeado a vítima, causando-lhe um corte em sua mão, eis que no momento das agressões a vítima tentava se defender. Em seu depoimento prestado em juízo,
a vítima, ADRIANA MENDES DA SILVA, declarou, em suma, que, no dia dos fatos, o réu teria invadido a casa em que ela se encontrava e teria partido para cima
dela portando uma faca. A vítima relata, ainda, que ,na ocasião, teria pedido para conversar com o réu. No entanto, ele teria declarado que não queria conversa e
iria matá-la. Narrou, por fim, que teria travado lutar corporal com o réu, de modo que ele somente cessou as agressões perpetradas contra sua pessoa, após a
chegada dos agentes policiais que efetivaram sua prisão.Interrogado, o réu declarou, em suma, que, no dia dos fatos, ADRIANA MENDES DA SILVA teria pedido
para que ele a encontrasse na casa de Joseilda (amiga da vítima). Informou que aceitou o convite de ADRIANA, e foi ao local com intuito de conversar com ela.
Narrou, que, ao chegar na casa de Joseilda, ADRIANA teria partido para cima dele com um facão e que, após luta corporal com ela, teria conseguido desarmá-la.
Porém, neste momento, teria causado um corte, acidental, na mão da vítima. Declarou que, em seguida, os policias militares chegaram ao local e o avistaram
segurando o facão. Informou que, na ocasião, teria soltado o facão e deitado sobre o chão, momento em que os policiais realizaram sua prisão. O réu, declarou,
ainda, que tinha conhecimento da existência de medidas judiciais que o proibiam de se aproximar de ADRIANA, mas acreditava que tais determinações não mais
subsistiam, eis que, teria comparecido ao Fórum de Coroatá, e obteve a informação que, até o momento, não havia chegado carta precatória, para acompanhar
as medidas cautelares então estabelecidas, além de que a própria ADRIANA, teria o informado que retirou o pedido que culminaram para a fixação das medidas
cautelares.Observa-se que, nos autos, há elementos suficientes para se alcançar a prova acerca da existência do crime bem como indício de autoria, tendo em
vista as declarações do próprio réu, circunstância que, diante da narrativa contida nos autos, são suficientes para a pronúncia do réu.Lado outro, no que pese a
existência de versões diferentes apresentadas pelas testemunhas, pela vítima, bem como pelo próprio réu, sobre de como ocorreu, de forma detalhada, os fatos
delitivos, tais circunstâncias não são satisfatória para respaldar possível decisão de desclassificação do crime de tentativa de homicídio ou de impronúncia do
réu, haja vista que compete ao conselho de jurados averiguar e decidir sobre a existência ou não do animus necandi acerca da conduta do réu.Ora, como já
destacado, em se tratando de crime de competência do Tribunal do Júri, somente deverá ser acolhido eventual pedido de absolvição sumária, quando as provas
coligidas não apresentem dúvidas. Ou seja, quando as versões apresentadas pela defesa e pelo órgão ministerial se mostrem convergentes. Outrossim, não
obstante a tese defensiva apresentado nos autos, pugnar pela desclassificação do crime imputado nos autos, para o crime de lesão corporal no âmbito
doméstico, tipificado no art. 129, § 9º do CP, eis que os ferimentos suportados pela vítima teriam sidos resultados de forma acidenta, tal pleito não merece
prosperar, tendo em vista que não há nos autos elementos suficientes para acolher, de plano, o requerimento para desclassificação. Ademais, a própria defesa,
em alegações finais orais, destacou que havia dúvidas e ausência de provas concretas de cada uma das versões, relatando a dúvida, o que somente reforça a
necessidade de submissão do processo, para análise pelo Conselho de Sentença a análise do caso, para reconhecer, ou não, motivo que afastaria o delito
imputado.Com efeito, havendo fundada dúvida acerca do enquadramento do tipo penal aos fatos narrado no processo, cabe ao Júri decidir. A função do
magistrado, nesse momento processual, é apenas avaliar se há um fundado juízo de suspeita que autorize remeter o acusado a julgamento por seus pares. Não
se exige, portanto, um juízo de certeza, daí porque parte da doutrina afirmar que na pronúncia a regra do in dubio pro reo cede lugar à do in dubio pro
societate.Ademais, é de bom alvitre destacar que, na sistemática processual penal vigente, para que ocorra a absolvição sumária, em sede de delitos dolosos
contra a vida, a tese defensiva há de vir respaldada em prova extrema, isenta de qualquer dúvida. Caso contrário, é imperiosa a pronúncia, sob pena de usurpar-
se a função do Conselho de Sentença, castrando sua prerrogativa constitucional para analisar tais delitos.A título ilustrativo, eis a lição de Julio Fabbrini Mirabete,
in verbis:Para a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri é necessária que haja uma prova segura, incontroversa, límpida, cumpridamente
demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal modo que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação
representaria uma manifesta injustiça.Em outras palavras, restando cabalmente provada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria do crime e, por
outro lado, não demonstrada sem margem da dúvida qualquer causa excludente da ilicitude da conduta, a pronúncia é medida que se impõe.No tocante às
qualificadoras, de igual modo, não podem ser afastadas.Com efeito, pelo que se apurou no curso da instrução, há indícios de que o delito foi praticado por motivo
fútil, eis que as agressões perpetradas teriam ocorridas devido o réu não aceitar o fim do relacionamento com a vítima, não obstante, em suas declarações, o réu
alegar que não teria iniciado a discussão trava com a vítima e apenas teria se defendido das agressões causadas por ela. Assim, a circunstância qualificadora
somente pode ser excluída pelo juízo singular se, no momento da pronúncia, não for possível correlacioná-la objetivamente com as provas dos autos. Não pode
o magistrado, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal de Júri Popular, por meio de uma avaliação subjetiva, interpretar o
acervo probatório para excluir a qualificadora imputada na denúncia. Registre-se, por oportuno, que a decisão de pronúncia não encerra um juízo de
culpabilidade, mas, tão somente, de admissibilidade da acusação vestibular, e como tal, atribui o exame da causa ao Conselho de Sentença (art. 5º, XXXVIII,
CF).À vista disso, tem-se que as provas dos autos são suficientes para embasar a decisão de pronúncia, sem prejuízo de o Júri decidir de forma diferente,
fazendo a devida valoração das versões existentes nos autos.DIANTE DO EXPOSTO, e mais do que nos autos consta, com esteio no art. 413, caput, do Código
de Processo Penal, julgo ADMISSÍVEL a pretensão punitiva exposta na peça inaugural e PRONUNCIO o acusado JOSÉ REINALDO OLIVEIRA PEREIRA,
qualificado nos autos, por suposta adequação de suas condutas ao preceito penal disciplinado no art. 121, §2°, incisos II do Código Penal, a fim de submetê-lo a
julgamento pelo Tribunal do Júri Popular desta Comarca.Decorrido o prazo recursal e não tendo sido interposto recurso contra esta decisão, retornem-me os
autos conclusos para as providências legais.DA PRISÃO PREVENTIVA:Até o presente momento, não houve modificação fática suficiente, a justificar a incidência
do art. 316 do CPP, motivo pelo qual persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva anteriormente decretada, precisamente para fins de garantia da
ordem pública (modus operandi), eis que o réu já responde a outra ação penal (591-12.2018.8.10.0087), na qual lhe é imputada a prática do crime de lesão
corporal, previsto no art. 129, §9º, do CP, perpetrado contra a vítima. Outrossim, atos praticados pelo réu decorreram em descumprimentos de medidas
cautelares diversas da prisão, decretadas no bojo do supracitado processo, as quais, entre outras medidas, determinava que o custodiado deveria manter
distância mínima da vítima, bem como estava proibido de manter contato com a vítima, sob pena de decretação de sua prisão preventiva. Não concedo, pois, o
direito de recorrer em liberdade.DAS DEMAIS DETERMINAÇÕES:CONDENO o Estado do Maranhão, ao pagamento de honorários advocatícios, à defensora
dativa nomeada, Dr. Fabrício Alves de Sousa (OAB/MA 10.581), os quais fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).OFICIE-SE ao Estado do Maranhão e a
Defensoria Pública, informando a respeito da condenação.Publique-se. Intimem-se.Gov. Eugênio Barros (MA),02 de setembro de 2019.Cinthia de Sousa
FacundoJuíza de DireitoTitular da Comarca de Gov. Eugênio Barros Resp: 191148

PROCESSO Nº 0000547-56.2019.8.10.0087 (5482019)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
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AUTORIDADE: 13ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE PRESIDENTE DUTRA

FLAGRANTEADO: FABIO NASCIMENTO DE FREITAS e PEDRO DA SILVA LIMA
ADVOGADO: ANDRÉ LUIS MILHOMEM DE PAIVA ( OAB 10623-MA )

Ref.: Processo nº 547-56.2019.8.10.0087 (548/2019)DECISÃOTrata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do investigado Fábio
Nascimento de Freitas, preso, em flagrante, pela prática, em tese, do delito trazido no art. 157, II do CP c/c art. 224-B do ECA.Na oportunidade, a defesa
requereu a revogação da prisão preventiva do réu e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.Instado manifestação, o órgão ministerial
pugnou pelo indeferimento do pleito.É breve o relatório. Decido.À luz do art. 316 do CPP, eventual prisão preventiva decretada poderá ser revogada, quando
sobrevier a ausência de motivos: Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem
como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.No caso dos autos, a prisão preventiva foi determinada em 29/08/2019, quando convertida a
prisão em flagrante em preventiva, com intimação no mesmo dia. Formulado o pleito, a defesa não trouxe qualquer elemento que demonstrasse a ocorrência de
mudança fática, apta autorizar o acolhimento do pleito revocatório, mas apenas matéria referente à autoria delitiva.A prisão preventiva do acusado teve por
fundamentação a presença dos requisitos exigidos pelos dispositivos legais aplicados à espécie, notadamente, a garantia da ordem pública, inseridos no art. 311
e seguintes do CPP, após constatação da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta delitiva que recaem sob o requerente.Destaca-
se que a segregação cautelar foi determinada para fins de garantia da ordem pública, pelo modus operandi empreendido, tendo em vista que ao réu é imputado a
prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, II do CP), e do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).Com
efeito, o depoimento coautor dos fatos delitivos objeto de investigação criminal, Pedro da Silva Lima, bem como do adolescente G.S.V, que também participou da
ação criminosa, apontam para uma provável contribuição do requerente, Fábio Nascimento de Freitas, na empreitada criminosa, atribuindo-lhe a
responsabilidade, inclusive, por transportar Pedro e o adolescente G.S.V. para cidade de Senador Alexandre Costa/MA, local dos fatos. Cumpre destacar, que
em seu depoimento, Pedro da Silva Lima, informou, ainda, que após a execução do roubo praticado, ele e o adolescente G.S.V. iriam se encontrar com Fábio.
Assim, com base nos depoimentos das testemunhas e da própria vítima, bem como do interrogatório do coautor do delito investigado, resta demostrada a
necessidade da manutenção da segregação cautelar do requerente, considerando o modus operandi empreendido.Destaca-se que antes de Pedro da Silva Lima
e o adolescente G.S.V. executarem, em tese, o crime de roubo, houve uma pré-seleção a vítima, após realizarem diversas voltas pela cidade, utilizando o carro
dirigido pelo requerente.Ademais, a vítima relata, ainda, que, após os agentes policiais abordarem o automóvel conduzido por Fábio, no interior do veículo foi
encontrado o celular que pertencia a um dos assaltantes, eis que a vítima teria o reconhecido por meio da foto que estava tela do referido aparelho. Tais
circunstâncias concretas demonstram, ao menos em uma análise perfunctória, a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar. Dessa forma, a
decisão contestada pelo requerente não padece de ausência de requisitos autorizadores, porquanto descreve, de modo objetivo, a razão pela qual foi decretada
a sua segregação cautelar, respaldado nos ditames legais, conforme acima destacado.Neste contexto, é de se ressaltar, por fim, que eventuais condições
pessoais favoráveis do peticionante são irrelevantes, quando verificada a existência de motivos autorizadores da prisão preventiva, como é o caso dos autos.A
respeito do tema:PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DO FLAGRANTE.
QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO AOS CRIMES
IMPUTADOS AO PACIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. Encontra-se superada a alegação de nulidade do ato flagrancial quando a autoridade coatora, em observância aos requisitos dos arts.
302 e seguintes do CPP, homologa o flagrante e o converte em prisão preventiva, devendo o impetrante insurgir-se contra o decreto judicial que atualmente
embasa a prisão.2. É incabível na via estreita do habeas corpus a análise das teses de ausência de indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados ao
paciente, eis que tais matérias demandam dilação probatória.3. Fundamentada a decisão que mantém o decreto preventivo, como garantia da ordem pública,
conveniência da instrução e para resguardar a aplicação da lei penal, em razão das circunstâncias concretas do fato, as quais revelam a existência de uma
associação criminosa organizada, com vários agentes que atuam no desvio de incontáveis toneladas de soja, causando prejuízos às vítimas.4. Também deve ser
mantida a prisão preventiva, quando constatado que o paciente reside fora do distrito da culpa, em outra Unidade da Federação, a fim de se resguardar a
aplicabilidade da lei penal.5. As condições pessoais favoráveis do paciente, não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, quando, nos autos,
existem elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Precedentes.6. Ordem denegada. (TJ-MA. HC: 0192822016 MA
0003373-30.2016.8.10.0000, Relator: João Santana Sousa, data de julgamento: 17/05/2016, Primeira Câmara Criminal, data de publicação: 23/05/2016)Impende
dizer, ainda, que a prisão preventiva não implica, de forma alguma, cumprimento antecipado de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência,
porquanto se caracteriza por ser uma prisão processual, cautelar, que encontra previsão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal para as
hipóteses onde for necessário garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e ou assegurar a instrução processual.Desse modo, em se mantendo as razões
que levaram este juízo a decretar a prisão preventiva do requerente, não há razões para que seja ele posto em liberdade, notadamente diante da gravidade
concreta do crime praticado e os meios executórios utilizados. Com essas considerações, verifica-se, neste caso em particular, que a medida cautelar constritiva
atende aos requisitos do art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, além disso, vejo que existe, na espécie, prova da materialidade do crime
assim como indícios suficientes da autoria, e que a prisão preventiva é a única via cabível para assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal.Por consequência, este juízo não vislumbra a possibilidade de substituição da preventiva por prisão domiciliar ou por qualquer outra medida cautelar
diversa da prisão, dispensando-se, pois, motivação a esse respeito.Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito de liberdade
formulado pela defesa, pelo que mantenho a prisão preventiva do custodiado FÁBIO NASCIMENTO DE FREITAS, nos termos do art. 312 e seguintes do Código
de Processo Penal.Intimem-se o acusado e seu advogado.Dê-se ciência ao Ministério Público.A presente decisão serve como ofício e mandado de intimação
para todos os fins.Gov. Eugênio Barros (MA), 02 de setembro de 2019.Cinthia de Sousa FacundoJuíza de DireitoTitular da Comarca de Gov. Eugênio Barros
Resp: 191148

PROCESSO Nº 0000482-61.2019.8.10.0087 (4822019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: FABIOLA ALVES DA SILVA 
ADVOGADO: AF ALI ARISTON MOREIRA LIMA DA COSTA ( OAB 3800-MA )
REQUERIDO: COMPANIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE POR SEU ADVOGADO PARA TOMAR CONHECIMENTO DA DECISÃO ABAIXO TRANSCRITO:
DECISÃO -  Trata-se de pedido de MEDIDA DE URGÊNCIA, apresentado por FABIOLA ALVES DA SILVA em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO, ambos devidamente qualificados.Alega, em suma, que recebeu faturas de consumo de energia elétrica referente aos meses de FEV/2019,
MAR/2019 e ABRIL/2019, com valores acima do que era comumente cobrados em fatura anteriores. Acrescenta que, após receber a fatura no montante que
considerada indevido e equivocado, e não ter adimplido o débito, está temerosa devido à possibilidade de o fornecimento de energia em seu imóvel ser
suspenso.Ao final, pugna pela concessão de medida de urgência, precisamente, a abstenção da empresa em efetuar o corte no fornecimento de energia em sua
unidade consumidora.É o breve relatório. Decido.DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA:Inicialmente, defiro ao(à) requerente os benefícios da justiça gratuita,
diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida na exordial (art. 99, § 3º, do CPC), não havendo, nos autos, elementos que caminhem
em sentido contrário.DA LIMINAR PRETENDIDAO art. 300 do CPC prevê que:Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a
parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.§ 3o A tutela
de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.Em síntese, o requisito da
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probabilidade do direito consiste na aparência de que há ameaça ao direito alegado pela parte, e que, por isso, merece proteção. Já o requisito do perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo consiste em que, não sendo protegido o direito imediatamente, a proteção futura poderá dar ensejo ao perecimento
total ou parcial desse mesmo direito.No caso dos autos a probabilidade do direito da autora resta evidenciada, por meio das provas juntadas aos autos, uma vez
que as faturas das contas de energias dos meses de DEZ/2018 e JAN/2019 indicam valores de débito nas quantias de R$ 64,84 e R$ 91,46, respectivamente.
Por sua vez, as faturas dos meses seguintes demostram considerável aumento nos valores debitados, quais sejam, FEV/2019 (R$ 303,20), MAR/2019 (R$
619,39) e ABRIL/2019 (R$ 634,75). Outrossim, os documentos de fls. 11/15 demostram que, após a parte autora requer a realização de perícia no medidor de
energia de sua unidade consumidora, a fatura referente ao mês de MAIO/2019 foi emitida no valor de R$ 73,07, basicamente o que pagava nos meses anteriores
a fevereiro/2019. Assim, observa-se, a princípio, que as faturas dos meses de março/2019 e abril/2019 destoam do comumente era pago pela parte autora e do
que foi cobrado posteriormente, a justificar a probabilidade do direito invocado.Por seu turno, o perigo do dano está caracterizado pelo fato de que ao
inadimplemento do valor poderá ensejar suspensão no fornecimento de energia, o que iria retirar da parte requerente a possibilidade de exercer os afazeres mais
comezinhos da vida moderna.Mencione-se, por fim, que o deferimento da presente liminar não implica em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art.
300, § 3º, do CPC), tendo em vista que, na eventual revogação da tutela de urgência, nenhum prejuízo surgirá para a empresa demandada, eis que se trata de
restrição cadastral.DA LIMINAR CONCEDIDA:Desse modo, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de medida de urgência, a fim de que a empresa
promovida se abstenha de efetuar o corte no fornecimento a Conta Contrato nº 3004942450, até posterior decisão no presente processo, se o motivo for a dívida
de fls. 20/21 - Faturas referentes aos meses de MARÇO/2019 E ABRIL/2019, sob pena de incidir em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de
descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).DA AUDIÊNCIA UNADESIGNO audiência una para o dia 21/10/2019, às 15h20min, na sala de
audiência deste Fórum (art. 16, da Lei 9.099/95).Cite-se a parte promovida. Intime-se a parte requerida, para comparecer à audiência supra referida,
oportunidade em que deverá, caso seja infrutífera a tentativa de conciliação, apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão ficta, e produzir as provas
que entender cabíveis.O não comparecimento da (s) parte (s) reclamada (s) à audiência acima designada importará em revelia e confissão quanto à matéria de
fato. Caso a parte requerida seja pessoa jurídica, é imprescindível o comparecimento do respectivo preposto, obrigatoriamente, munido com a carta de
preposição, bem como com documentos que comprovem que a pessoa que assinou a referida carta possui os poderes previstos no respectivo contrato social ou
estatuto, sob pena de revelia e de confissão ficta (Enunciado nº. 42 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
do Brasil).Intime-se a parte demandante, para comparecer ao ato processual, cientificando-a, ainda, de que, caso queira produzir prova oral, deverá trazer as
testemunhas a serem ouvidas. A ausência da parte autora implicará extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51, I da Lei nº. 9.099/95), com o
pagamento de custas.As comunicações processuais dirigidas às partes que possuam domicílio noutra comarca deverão ser feitas mediante a expedição de ofício
pela via postal (Enunciado nº. 33 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil).Cópia desta decisão
servirá de mandado de intimação/ de citação e de ofício.Caso necessário algum outro expediente, fica, desde já, o (a) Secretário (a) Judicial a autorizado a
assinar "de ordem".Gov. Eugênio Barros/MA, 18 de junho de 2019.Cinthia de Sousa FacundoJuíza de DireitoTitular da Comarca de Gov. Eugênio Barros Resp:
191148

PROCESSO Nº 0000640-53.2018.8.10.0087 (6402018)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: ELIENE CUNHA ARAÚJO VANDERLEY ( OAB 4027-MA )

INTIMAR PARA TOMAR CONHECIMENTO DA DECISÃO E ASSINAR TERMO

Processo nº 640-53.2018.8.10.0087 (640/2018)DECISÃOTrata-se de ação de guarda, c/c pedido de tutela de urgência, por meio do qual Jerry Adriano de Brito
Silva e Maria Antônia Pires da Silva pugnam pela guarda da criança João Lucas França Pires.Alegam, em suma, que a requerente Maria Antônia Pires da Silva é
tia paterna do menor, o qual está sob sua guarda desde os 9 meses de idade, quando a mãe da criança entregou aos requerentes.Sustentam, ainda, que a mãe
da criança está em local incerto e não sabido, e que o pai já é falecido.Em razão disso, pugnam, em sede de tutela antecipada e no mérito, a guarda da criança.
O Conselho Tutelar elaborou relatório de acompanhamento, no qual menciona que a criança quer continuar morando com os requerentes (fl. 28).O Ministério
Público se manifestou favoravelmente ao pleito dos requerentes (fl. 31).É o relatório. Passo a decidir.De acordo com o disposto no art. 300 do CPC/15, a
concessão de medida antecipatória se mostra admissível quando (a) evidenciada a probabilidade do direito invocado e (b) o perigo de dano relacionado ao bem
da vida pretendido. Em outras palavras, é mister a demonstração de que, sem a concessão da tutela, o direito pretendido está em risco.No caso dos autos, a
probabilidade do direito invocado se encontra representado através da posse de fato que os substituídos já detêm sobre a criança, sem a oposição da genitora,
que está em lugar incerto e não sabido. Ademais, no relatório firmado pelos conselheiros tutelares está consignado que "há laços afetivos entre todos eles e que
eles estão tendo todos os cuidados necessários para o bem estar da criança, que na oportunidade perguntamos se João Lucas quer continuar morando com o
casal ele afirmou que sim" (sic).O perigo do dano, por sua vez, pode ser visualizado no fato de que a mãe da menor não possui interesse em cuidar da criança, e
que o pai já é falecido, razão pela qual urge a necessidade de se estabelecer representante legal para o infante.Destarte, considerando a situação de fato
narrada na inicial, e com intuito de resguardar os interesses da menor, DEFIRO a guarda provisória do infante João Lucas França Pires em favor dos requerentes
Jerry Adriano de Brito Silva e Maria Antônia Pires da Silva.Lavre-se termo de guarda provisória, intimando-se os requerentes para assiná-lo.Oficie-se ao CRAS,
para que proceda à realização de novo estudo social, cujo relatório deverá ser apresentado em 60 (sessenta) dias.CITE-SE a genitora das crianças, via edital,
para, querendo, responder à demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, sem manifestação, nomeio curador especial do interditando, VINÍCIUS
DEL BEM GONÇALVES DA SILVA (OAB/MA 19.329), a fim de que apresente contestação, na forma da lei. Intime-se.Aceito o encargo, e oferecida a
contestação, ainda que por negativa geral, OFICIE-SE a Defensoria Pública e ao Estado do Maranhão, a respeito da nomeação.Após, ABRAM-SE vistas ao
Ministério Público.Gov. Eugênio Barros/MA, 26 de agosto de 2019.Cinthia de Sousa FacundoJuíza de DireitoTitular da Comarca de Gov. Eugênio Barros Resp:
190801

PROCESSO: 322-07.2017.8.10.0087(3282017)
AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
ACUSADO: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO: DR(a). FABIANA DUARTE VIANA(OAB/MA 18.724)
VÍTIMA: LUCIANA DA SILVA COSTA
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Cínthia de Sousa Facundo, juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros/MA.
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo acusado através de seu advogado acima citado para tomar conhecimento da parte dispositiva
dodespacho de fls. 41que é o seguinte: Intime-se o (a) advogado (a) subscritor da defesa prévia de fls. 37/39, para, no prazo de 05
(cinco) dias, apresentar procuração judicial, bem como cópia de documentos pessoais do denunciado. Gov. Eugênio Barros/MA,
19 de setembro de 2018. Cínthia de Sousa Facundo. Juíza de Direito. Titular da Comarca de Gov. Eugênio Barros.

Governador Eugênio Barros, 02 de setembrode 2019.
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Claudiana Patrícia de Souza Barbosa
Secretária Judicial

Mat. 190462
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Cínthia de Sousa Facundo, juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio
Barros/MA, nos termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

PROCESSO: 472-17.2019.8.10.0087 (4722019)
AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: LUÍS DA SILVA MONTE
ADVOGADO: Dr. FABRÍCIO ALVES DE SOUSA– OAB/MA 10581
INTIMAÇÃO:
Autoridade Judiciária: Dra. Cinthia de Sousa Facundo, Juíza de Direito Titular desta Comarca.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado Dr. FABRÍCIO ALVES DE SOUSA– OAB/MA 10581, para, comparecer à sala de
audiências do Fórum da Comarca de Governador Eugênio Barros/MA, no dia 26/09/2019, às 08:45hs, na sessão pública de sorteio
dos 25 (vinte e cinco) jurados e 05 (cinco) suplentes, que atuarão na Sessão do Tribunal do Júri.

Governador Eugênio Barros, 02 de setembro de 2019.
Orleans Parentes Fortes Mendes

Técnico Judiciário
Mat. 162263

(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular desta Comarca de Governador Eugênio Barros/MA, Dra. Cinthia de Sousa
Facundo, nos termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

PROCESSO: 515-51.2019.8.10.0087 (5152019)
AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: WISLEYLSON TEVISON FERREIRA
ADVOGADO: Dr. EXPEDITO PEREIRA MACHADO FILHO– OAB/MA 8412
INTIMAÇÃO:
Autoridade Judiciária: Dra. Cinthia de Sousa Facundo, Juíza de Direito Titular desta Comarca.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado Dr. EXPEDITO PEREIRA MACHADO FILHO– OAB/MA 8412, para, no prazo de 08 (oito)
dias, conforme art. 600 do CPP, apresentar as razões recursais.

Governador Eugênio Barros, 02 de setembro de 2019.
Orleans Parentes Fortes Mendes

Técnico Judiciário
Mat. 162263

(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular desta Comarca de Governador Eugênio Barros/MA, Dra. Cinthia de Sousa
Facundo, nos termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

PROCESSO: 716-82.2015.8.10.0087 (7652015)
AÇÃO: PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: ANTÔNIO FRANCISCO ALVES DE SOUSA
ADVOGADOS: Dr. FERNANDO FRANCISCO SOUSA DA SILVA – OAB/MA 10582
Dr. MARCONE COELHO SOARES – OAB/PI 14749
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Cinthia de Sousa Facundo, Juíza de Direito Titular desta Comarca.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados Dr. FERNANDO FRANCISCO SOUSA DA SILVA – OAB/MA 10582 e Dr. MARCONE
COELHO SOARES – OAB/PI 14749, para comparecerem ao Fórum da Comarca de Governador Eugênio Barros/MA, para
realização de Audiência de Instrução Criminal, aser realizada no dia 24/09/2019, às 15:00 horas, na Sala de Audiências do
Fórum desta comarca.

Governador Eugênio Barros, 02de setembrode 2019.
Orleans Parentes Fortes Mendes

Técnico Judiciário
Mat. 162263

(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Dra. Cinthia de Sousa Facundo, nos termos do art. 3°, XXV, do provimento n°
001/2007/CGJ/MA).

RESENHA DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO

PROCESSO: 203-17.2015.8.10.0087 (2072015)
AÇÃO: Usucapião
REQUERENTE: LUIS BARROS DE BRITO
ADVOGADO: Dr. Agenor Carvalho Bilio de Almeida OAB/MA nº 7.328
REQUERIDO: NEFETISTE DE JESUS VERAS BRITO

Página 745 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Cínthia de Sousa Facundo, Juíza de Direito titular desta Comarca.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, através de seu advogado acima informado, para, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresentar alegações finais.

Governador Eugênio Barros, 02 de setembro de 2019.

Claudiana Patrícia de Souza Barbosa
Secretária Judicial
Mat. 190462
Assino de Ordem da MMª Juíza de Direito titular da Comarca, Dra. Cínthia de Sousa Facundo

PROCESSO Nº 0000515-51.2019.8.10.0087 (5152019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

ACUSADO: WISLEYLSON TEVISON FERREIRA
ADVOGADO: EXPEDITO PEREIRA MACHADO FILHO ( OAB 8412-MA )

SENTENÇA: "Trata-se de ação penal pública incondicionada, em que o representante do Ministério Público do Maranhão ofereceu denúncia em face de
WISLEYSON TEVISON FERREIRA, devidamente qualificado, atribuindo-lhe a prática, em tese, dos delitos previstos no art. 129, § 9º, CP e art. 24-A da Lei nº
11.343/2003 c/c art. 69 do CP (concurso material). Isso porque, no dia 15/06/2019, por volta das 21hs, o réu teria agredido fisicamente, causando-lhe as lesões
descritas no laudo encartado, a vítima, sua ex- companheira, KARINE DOS REIS HOLANDA DOS SANTOS, além de ameaçá-la de causar mal injusto. Recebida
a denúncia em 17/07/2019 (fls. 46). Réu citado pessoalmente (certidão de fls. 49). Defesa preliminar ofertada (fls. 55), através de defensor constituído. Realizada
audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que ouvidas vítima e as testemunhas de defesa, bem como providenciado o interrogatório do réu.
Alegações finais orais, primeiro pela acusação, pretendendo a condenação nos termos da inicialA defesa apresentou alegações finais orais, buscando a)
reconhecimento de nulidade do inquérito policial; (b) no mérito, a absolvição e, de forma subsidiária, (c) absorção do crime de descumprimento de medida
protetiva pelo de lesão corporal, ou, ainda, (d) afastar o concurso material, aplicando o concurso formal. É o relatório. Decido. Pesa contra o acusado a prática
dos delitos previstos nos art. 129, § 9º, e art. 24-A da Lei nº 11.40/2006, na forma do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, eis que, no dia
07/07/2019, o réu teria agredido fisicamente a vítima KARINE DOS REIS HOLANDA DOS SANTOS, causando-lhe lesões corporais descrita no laudo, após
descumprir medida protetiva de urgência. Passa-se, pois, à análise dos delitos atribuídos. Do crime previsto no art. 129, § 9º do CP Dispõe o art. 129, § 9º do CP:
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (.) §9º: Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro,
ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pois bem. Cumpre
destacar, que em ações penais envolvendo situações de violência doméstica, a palavra de vítima assume grande importância. A respeito do tema: PENAL.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE. AUDIÊNCIA
PREVISTA NO ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1 - A tese relativa à nulidade da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006, ventilada no habeas corpus, não pode ser analisada por este
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a irresignação do então paciente, ora agravante, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, fato que obsta a
análise da interposição por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 2 - O pleito de absolvição por insuficiência de probatória demanda o
revolvimento da matéria fático-probatória, inadmissível pela via do writ. Ademais, a questão já foi analisada no Agravo em Recurso Especial n. 423.707/RJ, no
qual se consignou que a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de
violência doméstica ou familiar. Assim, entendeu-se pela suficiência de provas para fundamentar a condenação. 3 - Não trazendo o agravante tese jurídica capaz
de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 4 - Agravo regimental improvido. (STJ.
AgRg no HC 337.300/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016).' Ao ser ouvida, em juízo, a vítima, KARINE,
ex- companheira do acusado, com quem conviveu por mais de 06 (seis) anos, informou que, no dia 07/07/2019, teria sofrido soco no rosto, precisamente no olho
esquerdo, não sabendo informar o motivo, apesar de saber que estavam voltando juntos de uma festa. Recordava-se apenas de que o acusado, no momento,
teria se arrependido. As informações dadas pela vítima foram confirmadas pelo acusado, que confessou haver desferido um soco no rosto da vítima, o que,
inclusive, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão. Dessa forma, devidamente preenchidos os elementos do tipo penal previsto no art., 129, §9º do
CP, eis que demonstrada a materialidade (laudo de fl. 14), bem como a autoria, pelas declarações da vítima, acompanhados da confissão, resta autorizado o
édito condenatório. Do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 Por fim, a denúncia imputou ao réu, ainda, a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº
11.340/06, o qual se encontra assim tipificado: Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena -
detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.' Comete este delito a pessoa que descumpre a medida protetiva de urgência imposta com base na Lei nº 11.340/06 -
Lei Maria da Penha. Trata-se de tipo objetivo que consiste em desobedecer, ou seja, não atender, não cumprir a decisão judicial. Cumpre destacar que o referido
delido se consuma mesmo que não haja violência ou grave ameaça, bastando haver o descumprimento de qualquer das medidas fixadas. À vista disso, verifica-
se que, no dia 10/07/2018, nos autos do Processo nº 390-20.2018.8.10.0087, foi proferida decisão decretando medidas protetivas de urgência em desfavor do
réu, tendo em vistas as declarações prestadas pela vítima, em sede policial. O denunciado foi devidamente cientificado do interior teor, tendo conhecimento de
que (a) não poderia manter contato físico, (b) não poderia manter contato através de meios de comunicação e (b) necessidade de manter distância mínima, (d)
não permanecer em mesmo local. Inclusive, informou, em juízo, quando do interrogatório, que tinha pleno conhecimento da impossibilidade de se aproximar da
vítima, por força de medida protetiva de urgência, em 11/07/2018. Outrossim, as declarações da vítima e das testemunhas confirmam que o réu descumpriu as
medidas protetivas impostas no supracitado processo, ao afirmar que permaneceram juntos, na festa, bem como mantinha contato telefônico com o acusado,
mesmo morando em São Luís. À vista disso, resta devidamente comprovada a materialidade e autoria da prática do crime tipificada na Lei nº 11.340/06. DAS
MATÉRIAS DE DEFESA: No tocante à nulidade do inquérito policial, em razão de amizade íntima entre delegado de polícia e policial militar que cumpriu o
mandado de prisão, que, na verdade, é tio da vítima, observa-se que não há como acolher. Isso porque a mencionada amizade não restou devidamente
comprovado, amizade esta a ponto de macular eventual inquérito policial. Ademais, não se trata de quaisquer das situações em que permite o reconhecimento
de suspeição ou impedimento de funcionário público. Por fim, não é demais destacar que o fato do mandado de prisão ter sido cumprido pelo policial militar, tio
da vítima, não implica necessariamente qualquer prejuízo para as provas produzidas na fase inquisitorial. E mais. As considerações delineadas por este juízo,
para fins de formação de juízo de convencimento, não tomaram por parâmetro qualquer prova produzida na fase do inquérito policial, mas sim em audiência de
instrução e julgamento, nos exatos termos do art. 156 do CPP. Quanto à absolvição, a matéria já foi devidamente discutida, quando este juízo discorreu a
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respeito das provas produzidas em audiência. No tocante ao pedido subsidiário, não há de se falar em absorção do crime de descumprimento de medida
protetiva pelo de lesão corporal, eis que a consumação do delito previsto na Lei nº 11.343/2006 ocorreu quando o denunciado entrou em contato com a vítima,
através de contato telefônico, o que foi reconhecido pela vítima, ao ser indagada, e confessado pelo acusado, interrogado em juízo. Houve, ainda,
descumprimento, quando permaneceram juntos na festa, na mesma mesa, ou ainda no mesmo local. Ou seja, quando desferido o soco, o crime de
descumprimento já havia sido consumado. Por fim, também não há acolher o pedido de afastamento de concurso material. Os dois delitos foram praticados de
forma independente, mediante mais de uma ação, motivo pelo qual as penas estabelecidas deverão ser somadas e não aplicado o concurso formal, como
pretendido pela defesa. DO DISPOSITIVO: Ante o exposto, e mais do que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão inaugural do Ministério Público,
para condenar o denunciado WISLEYSON TEVISON FERREIRA, como incurso nas penas do delito de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) e nas penas do delito
de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), em concurso material (art. 69 do CP). Passo, pois, à dosimetria da pena.
DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL Analisadas as diretrizes do art. 59 do CP, no tocante à culpabilidade, verifico que o réu agiu
com dolo normal. Quanto aos antecedentes criminais, não consta informação de sentença condenatória transitada em julgado, apesar da existência de outra
ação penal. Para a conduta social e para a personalidade, não há informações colhidas, que possam ser sopesadas negativamente. O motivo do delito fora fútil,
eis que indicativos de ciúmes, o que pode ser sopesado desfavoravelmente. As circunstâncias devem ser consideradas desfavoráveis, eis que as agressões
ocorreram na casa da vítima, após estarem conversando de forma amigável, além do fato de que há informação, no sentido de que o acusado já a teria agredido
em outras oportunidades. Para as consequências, não há nenhuma que possa ser considerada grave o suficiente, a justificar o reconhecimento de circunstância
negativa. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Vê-se, portanto, que duas das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu,
estabeleço a pena-base em 11 (onze) meses de detenção. Reconheço atenuante da confissão, o que reduzo em 03 (três) meses, alcançando pena de 08 (oito)
meses de detenção, à míngua de agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, a qual torno definitiva. DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS. Analisadas as diretrizes do art. 59 do CP, no tocante à culpabilidade, verifico que o réu agiu com dolo normal. Quanto aos
antecedentes criminais, não consta informação de sentença condenatória transitada em julgado. Para a conduta social e para a personalidade, não há
informações colhidas, que possam ser sopesadas negativamente. O motivo é normal a espécie. As circunstâncias também são normais ao tipo penal, não
devendo ser valorado negativamente. Para as consequências, não há nenhuma que possa ser considerada grave o suficiente, a justificar o reconhecimento de
circunstância negativa. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Vê-se, portanto, que não pesam contra o réu circunstâncias judiciais
desfavoráveis, quando ao crime em análise, razão pela qual estabeleço a pena no mínimo legal, pena-base em 03 (três) meses de detenção. Reconhecida a
atenuante (confissão), mas que deixo de aplicar, em razão da Súmula 231 do STJ, tornando a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, à míngua de
agravante, causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a sanção penal definitiva em 03 (três) meses de detenção. DO REGIME PARA CUMPRIMENTO:
A pena total estabelecida, qual seja, 11 (onze) meses de detenção, deverá ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c" do CP. DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Não há de se falar em substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, tendo em vista a vedação estabelecida
(art. 44, inciso I, Código Penal). No entanto, perfeitamente possível a incidência das regras do art. 77 do CP, motivo pelo qual suspendo a execução da pena,
cujas condições serão apresentadas na oportunidade de audiência a ser designada. DA DETRAÇÃO: Deixo de efetuar a detração prevista no art. 387, § 2º do
CPP. Isso porque, em que pese ter permanecido preso provisoriamente, o regime inicial estabelecido foi o aberto. DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO: Não
há fixação em indenização mínima, por não ter sido pretendido na inicial. DA CUSTÓDIA CAUTELAR: Tendo em vista a pena final estabelecida, e o regime
estabelecido, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Cópia desta decisão servirá de alvará de soltura, o que não exclui a necessidade de
cadastramento junto ao BNMP 2.0 DAS DEMAIS PROVIDÊNCIAS: Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, as quais terão a sua exigibilidade
suspensa, em razão da gratuidade que ora defiro. Transitada em julgado a presente sentença, sem que haja reforma: 1. Proceda-se à suspensão dos direitos
políticos (art. 15, inciso III da CF); 2. Preencha-se o BI, enviando-se à Secretaria de Segurança do MA; 3. Expeça-se guia de execução/recolhimento definitiva ou
provisória, a depender da interposição de recurso. 4. Proceda-se à baixa na distribuição e arquivem-se os autos, certificando as providências adotadas.
Publicada em audiência. Registre-se. Intimados os presentes. Junte-se cópia desta sentença na medida protetiva de urgência (proc. 390-20.2018.8.10.0087),
bem como nos autos da ação penal nº 419-70.2018.8.10.0087. Gov. Eugênio Barros (MA), 27 de agosto de 2019. Cinthia de Sousa Facundo Juíza de Direito
Titular da Comarca de Gov. Eugênio Barros." edor à exceção de pré-executividade. Resp: 191148

Governador Nunes Freire

Processo: 516-33.2019.8.10.0088 (5162019)
Ação Penal
Autor:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado:Mauricio Sousa Ferraz, OAB/MA nº 15.150
Acusado: Jardiel Viana Costa
Advogado:Peterson Chaves da Costa, OAB/MA nº 17.069
Acusado:Francinelio Silva Evangelista

INTIMAÇÃO

Autoridade Judiciária: Flávio Fernandes Gurgel Pinheiro, MM Juiz de Direito Titular desta Comarca de Governador Nunes Freire.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados acima mencionados, para tomarem conhecimento da audiência designada para o dia
18/09/2019 às 16h:00min, neste Fórum.

Governador Nunes Freire MA, 02 de setembro de 2019.

Antonia Luciane de Oliveira Chumber
Secretária Judicial
Mat.161281

Assino de ordem do MM Juiz de Direito desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
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Processo: 806-19.2017.8.10.0088
Ação: Busca e Apreensão
Requerente: BANCO GMAC S/A
Advogado: Dr. Daniel Nunes Romero OAB/MA 168016
Requerido: LUCINEIDE GONÇALVES RODRIGUES
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Flávio Fernandes Gurgel Pinheiro, Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado
do Maranhão.
INTIMAÇÃO do advogado supramencionado, para tomar conhecimento da sentença de fl.39, cujo teor segue transcrito: "Decido.
Diante do exposto, com fundamento nos art. 485, inciso III c/c §1º do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil em voga,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito (fundamentada na forma do artigo 93, inciso IX da CF/88 e art. 11, do
CPC). Sem custas. Transitada esta decisão em julgado, baixem-se na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-
se. Intime-se." Governador Nunes Freire /MA, 2 de setembro de 2019
Antonia Luciane de Oliveira Chumber
Secretária Judicial
Mat. 161.281
Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca desta comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III DO provimento n.º
001/2007/CHJ/MA

Grajaú

Primeira Vara de Grajaú

PROCESSO Nº 0000896-59.2012.8.10.0037 (908962012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSÉ ALVES DIAS
REQUERIDO: BANCO BMG S.A
Advogado: Dra. Marina Bastos da Porciuncula Benghi OAB/MA nº 10.530-A

SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA DA COMARCA DE GRAJAÚ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
Processo nº 896-59.2012.8.10.0037
Requerente: José Alves Dias
Requerido(a): Banco BMG S. A.
Advogado: Dra. Marina Bastos da Porciuncula Benghi OAB/MA nº 10.530-A
ATO ORDINATÓRIO(Provimento nº 22/2018, CGJ/MA) Em cumprimento ao disposto no Art. 1º, do provimento nº 22/2018, e
efetuado o pagamento das custas promovo o desarquivamento dos presentes autos, pelo prazo de 05 (cinco) dias com
consequente vista, e, nada sendo requerido, retorno-os ao arquivo. Grajaú, 30 de Agosto de 2019.Edson Almeida de
SousaSecretário Judicial da 1ª Vara da Comarca de GrajaúMat. 191502 Resp: 112011

COMARCA DE GRAJAÚ-MA, PRIMEIRA VARA
CLASSE(CNJ): AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 2240-70.2015.8.10.0037
AS PARTES E SEUS ADVOGADO
RÉU: RAIMUNDO NONATO CHAVES BATISTA
ADVOGADO: DR. ADMIEL GOMES NETO OAB/MA 6.311, DR. PEDRO SILVESTRE SOUSA CHAVES OAB/MA 13.910
INTIMAR DO DESPACHO Proferida nos autos epigrafados, contendo o seguinte teor: "Intime-se o Réu, via advogado, para se
manifestar sobre o despacho de fl. 98, Cumpra-se. Grajaú/MA, 26 de agosto de 2019. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de
Direito Titular da 1ª Vara." Grajaú, 02 de setembro de 2019.
Idelfonso Vieira Junior
Auxiliar Judiciário. Mat. 113464
Assino de ordem do JUIZ DE DIREITO Issac Diego Vieira de Sousa e Silva,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CG

COMARCA DE GRAJAÚ-MA, PRIMEIRA VARA
CLASSE(CNJ): AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 330-08.2015.8.10.0037
AS PARTES E SEUS ADVOGADO
AUTOR: JOÃO JOSÉ MARTINS DE CASTRO
ADVOGADO: DR. JOSÉ JOAQUIM DA SILVA REIS OAB/MA 9719
INTIMAR DA DECISÃO SANEADORA Proferida nos autos epigrafados, contendo o seguinte teor: "Ante o exposto, INDEFIRO O
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA por não considerar presentes seus requisitos, ao tempo em que determino a intimação da
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parte autora para sanar a ausência do Estatuto que alega. Por fim, no que toca à instrução do feito, tenho por necessária a
realização de audiência para oitiva de testemunhas, bem como a designação de perícia médica por este juízo, a qual deverá
atestar a impossibilidade ou não de o autor permanecer no exercício do magistério. Diante disso, nomeio como perito o Dr./Sr.
Adoan Galheiro Marinho, CRM-MA 2901, observadas as regras do artigo 156, do CPC. Intime-o da nomeação, bem como para
agendar data para o ato, a qual deverá ser informada a este Juiz, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Intimem as Partes
para que apresentem quesitos, acaso ainda não tenham apresentado, e indiquem eventuais assistentes técnicos no prazo de 15
dias, como previsto no artigo 465, § 1º, do CPC. Determinada a data para a realização da perícia, intime a Parte Autora do ato,
bem como dê ciência do mesmo ao Réu. (Art. 474 do CPC). Fixo o prazo de 20 dias para a entrega do Laudo, após a retirada dos
autos pelo expert, o qual deverá observar os requisitos do artigo 473, do CPC, limitando-se ao esclarecimento das questões fáticas
sob análise. Com a juntada do laudo, as partes sobre ele deverão se manifestar em 15 dias (artigo 477, do CPC). Por fim,
realizadas todas as diligências supra, retornem os autos conclusos para designação de audiência. Cumpra-se. Grajaú/MA, 28 de
agosto de 2019. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara." Grajaú, 02 de setembro de 2019.
ANA CRISTINA TANIGUTI COSTA
Técnica Judiciário. Mat. 112011
Assino de ordem do JUIZ DE DIREITO Issac Diego Vieira de Sousa e Silva,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CG

Segunda Vara de Grajaú

Processo: 1132-45.2011.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Requerente: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado(a): Isabel Bernardo de Oliveira
Requerido: Elias Aureliano Silva
INTIMAÇÃO: Dr. ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, portador da OAB/CE 6.814, Superintendente Jurídico do BNB, militante na
comarca de Fortaleza – CE.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO; acerca do despacho proferido pelo MM Juiz em 15.07.2019:
DESPACHO
VISTOS.
Intime(m)-se a(s) parte(s) via DJE, par que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca de possível
prescrição, sob as penas da Lei.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos com a devida certificação.
Grajaú-MA, 15 de julho de 2019
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 02 (dois) dias de
setembro de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Processo: 1308-24.2011.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Requerente: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado(a): Warwick Leite de Carvalho
Requerido: Domingos Rodrigues Costa
Advogado(a): Admiel Gomes Neto
INTIMAÇÃO: Dr. WARWICK LEITE DE CARVALHO, portador da OAB/MA 4.441, militante na comarca de Presidente Dutra – MA e
Dr. ADMIEL GOMES NETO, portador da OAB/MA 6.311, militante nesta comarca.
FINALIDADE: INTIMÁ-LOS; acerca da r. SENTENÇA proferida pelo MM Juiz em 04.06.2019:
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Ação de Cobrança movida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de DOMINGOS RODRIGUES
COSTA, todos já qualificados nos autos.
Diz a parte autora dever-lhe a parte requerida a quantia de R$ 97.782,14 (noventa e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e
catorze centavos), atualizada até 25.07.2010, decorrente de nota de crédito rural.
Diz ter a parte demandada renunciado à prescrição do título quando assinou termo de adesão.
A ação foi distribuída em 06.09.2011.
Documentos que acompanham a inicial (fls. 04/35): original da nota de crédito rural, com vencimento em 24.06.2004; respectivo
demonstrativo e relatório analítico de débito; "termo de adesão" datado de 30.08.2010.
Citada (fls. 38-v), a parte requerida não contestou (fls. 39).
Em audiência de conciliação (fls. 49), determinada diligência, e cumprida esta pela parte autora, com a juntada de documentos (fls.
52/130).
Em manifestação de fls. 131/136, a parte requerida pugnou pleo julgamento de improcedência da ação em decorrência de
prescrição.
Foi determinada da suspensão do feito até a data de 29.12.2017 (fls. 1474). Noticiando não possuir interesse em renegociar o
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débito, o demandado manifestou-se pelo prosseguimento do feito.
Relatado o necessário. Decido.
A cédula de crédito rural, nas suas quatro modalidades, inclusive a do caso dos autos, nota de crédito rural, é promessa de
pagamento em dinheiro, sem, ou com, garantia real cedularmente constituída.
Nos termos do artigo 10 do DL 167/67, trata-se de título líquido, certo e exigível.
O artigo 60 do referido DL remete à aplicação da Lei Geral Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966). Esta, em seu artigo 70,
diz prescrever em 03 (três) anos o prazo para o ajuizamento da ação executiva, a contar do seu vencimento. Os referidos prazo e
termo a quo estão em plena harmonia com o disposto nos artigos 189 e 206, § 3º, inciso VIII, ambos do Código Civil.
Prescrita a ação executiva, resta ao credor, conforme amplamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
direito de propor, à sua escolha, ação monitória ou de conhecimento para cobrança da dívida nele representada. A alternatividade
deve-se ao fato de não se vislumbrar prejuízos à defesa do devedor.
Quanto ao prazo de prescrição para manejo dessas ações, passa-se à regra do artigo 206, § 5º, inciso I do CC, cinco anos.
Assim, a nota de crédito rural, com vencimento em 24.06.04, encontra-se prescrita desde 24.06.2009.
In casu, a prescrição já fulminara a pretensão ora deduzida em juízo há quase dois anos: o ajuizamento da ação deu-se em
06.09.2011.
A renúncia ao prazo prescricional, para ser válida, exige que a prescrição já se tenha consumado, ex vi do artigo 191 do Código
Civil. O documento de fls. 11, datado de 30.08.2010, é tão somente um termo de adesão, no qual manifesta a parte requerida
interesse em liquidação com rebate da operação referente aos valores ora cobrados. Não diz expressamente que renuncia a parte
requerida à prescrição àquela altura já ocorrida. Tenho que essa renúncia deve ser clara, inconteste, para gerar os efeitos civis,
ainda mais quando a requerida é pessoa simples, humilde, sem muita instrução.
Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DA
DÍVIDA. PRAZO QUINQUENAL. RENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO PELA SIMPLES ASSINATURA DE TERMO DE
ADESÃO.JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 557, CAPUT, DO CPC. I. Afigura-se prescrita a pretensão de
cobrança da dívida materializada em Nota de Crédito Rural se a ação de cobrança somente fora proposta pelo apelante quando já
vencido o prazo quinquenal capitulado no art. 206, § 5º, I, do CC, aplicável à espécie. Precedentes do STJ e desta Corte. II. Ainda
que a lei preveja a renúncia tácita da prescrição, ela somente pode ser entendida quando concretizadas ações concretas do
interessado no sentido de abrir mão de tal prerrogativa, a exemplo do pagamento de parte do valor devido, o que não é o caso dos
autos. III. A assinatura de termo de adesão pelo apelado no sentido de uma suposta renegociação de dívida já extinta pelo decurso
do tempo não é apta a configurar renúncia à prescrição, máxime quando tal documento possui termos bancários específicos
dificilmente compreensíveis por um trabalhador rural de baixa renda e escolaridade. IV. Sendo o recurso manifestamente
improcedente e contrário a jurisprudência do STJ e desta Corte, pode o Relator apreciá-lo monocraticamente, desde logo, a teor do
que dispõe o art. 557, caput, do CPC, afigurando-se prescindível a manifestação do respectivo órgão colegiado. V. Se o pleito
deduzido no Regimental não trouxe nenhum argumento ou prova novos aptos a reformar a decisão monocrática do Relator do
recurso, sendo, pois, a tese deduzida a mesma ventilada na apelação, tese essa objeto de precedentes jurisprudenciais do STJ,
razão não existe para acolhimento do recurso. VI. Agravo Regimental conhecido e desprovido.
(TJ-MA - AGR: 0026892016 MA 0001360-20.2011.8.10.0037, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento:
16/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2016)
Não é aceitável, portanto, o banco valer-se dessa hipossuficiência da parte requerida para cobrar, a destempo, valores, quando
dispôs de um quinquênio para tanto. Aceitar o inverso seria violar o princípio da boa fé contratual, alçado a destaque no Código
Civil atualmente em vigor.
Ex positis, reconhecendo a prescrição, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo
269, inciso IV do CPC.
Custas remanescente pelo autor, a quem o condeno no pagamento de honorários advocatícios, à ordem de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, devidamente corrigido.
Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Transitando em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe.
Grajaú (MA), 04 de junho de 2019.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara da Comarca de Grajaú
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 07 (sete) dias de
agosto de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Processo: 1343-81.2011.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Requerente: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado(a): Isabel Bernardo de Oliveira
Requerido: Valdenor Pereira dos Santos
INTIMAÇÃO: Dr. ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, portador da OAB/CE 6.814, Superintendente Jurídico do BNB, militante na
comarca de Fortaleza – CE.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO; acerca do despacho proferido pelo MM Juiz em 15.07.2019:
DESPACHO
VISTOS.
Intime(m)-se a(s) parte(s) via DJE, par que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca de possível
prescrição, sob as penas da Lei.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos com a devida certificação.
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Grajaú-MA, 15 de julho de 2019
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 02 (dois) dias de
setembro de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Processo: 135-23.2015.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Requerente: João Maria Mendes
Advogado (a): Fabiana Furtado Schwindt
Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado (a): Francisco Aldairton Ribeiro Carvalho Junior
INTIMAÇÃO: Dr. FABIANA FURTADO SCHWINDT, brasileira, advogada, portadora da OAB/MA 6.349, militante na comarca de
Balsas – MA e Dr. FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR, portador da OAB/CE 9515 – A, militante na comarca
de Fortaleza – CE.
FINALIDADE: INTIMÁ-LOS; acerca da SENTENÇA proferida pelo MM. Juiz em 01/08/2019:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por JOÃO MARIA MENDES em face de SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, todos devidamente qualificados nos autos.
Alega o autor, em síntese, estar acometido de lesão permanente em decorrência de acidente automobilístico. Preenchidos, a seu
ver, os requisitos para tanto, postula a condenação da parte requerida a indenização complementar a título de seguro DPVAT, no
valor de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).Com a inicial vieram aos autos os documentos de
fls. 11/21.
Contestação às fls. 41/47.Realizada perícia junto ao IML, de acordo com o laudo de fls. 53/54.Apresentada manifestação quanto
ao referido laudo apenas pela parte autora (vide fls. 57). A requerida, por sua vez, manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 58.
Vieram os autos conclusos.É o relatório. Passo a decidir.DAS PRELIMINARES
Verifica-se que a parte autora apresentou comprovante de endereço às fls. 25, não se verificando, portanto, inépcia da inicial.
De tal sorte, REJEITO a(s) preliminar(es) suscitada(s).DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
É sabido que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual cabe ao condutor
do feito deferir a produção das provas que entender necessárias ao deslinde da causa.Esta, aliás, a dicção do art. 355 do CPC,
vejamos:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não houver
necessidade de produção de outras provas;Logo, sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da
necessidade ou não da produção do aporte requerido. Não havendo necessidade de produção de outras provas, o julgamento
antecipado do mérito é a providência cabível, ex vi do mencionado art. 355, I e II, do CPC.DO MÉRITOEm se tratando de pedido
de indenização a título de seguro obrigatório por invalidez parcial/permanente, necessária a comprovação dos fatos alegados,
atendidas as especificações da Lei n.º 6.194/74 e resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados CNPS, órgão
normatizador da matéria, conforme art. 12 da Lei n.º 6.194/74. Atualmente, a matéria está abrangida pela Lei n.º 11.482/2007, que
convalidou a medida provisória n.º 340/06, que modificou a Lei n.º 8.841/92, que por sua vez já modificara a Lei n.º 6.194/74. A
partir da nova legislação, o valor de indenização máximo por invalidez é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ela tem
que ser decorrente de acidente automobilístico e sua extensão deve ser fixada de acordo com os percentuais de tabela
própria.Dispõe o art. 3º da sobredita Lei n.º 6.194/74:"Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2.º desta
Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada". (sublinhei) Incontroverso que o autor
envolveu-se em acidente de trânsito (B.O. de fls. 11), sofrendo as lesões descrita(s) no(s) laudo(s) médico particular de fls. 13.No
mais, a perícia médica oficial do IML atestou que o autor "limitação no movimento de flexo-extensão do punho esquerdo,
acarretando debilidade permanente membro superior esquerdo".
O laudo é inequívoco e sua descrição caracteriza aquilo que Lei n. 6.194/74 denomina como lesão corporal segmentar parcial
incompleta, de sorte que reputo suficientes as provas coligidas para a resolução da lide, não havendo necessidade de, como quer
a requerida, esclarecimentos adicionais. Sendo assim, a indenização pleiteada é devida, mas deve ser proporcional ao grau da
incapacidade decorrente das lesões do acidente. Neste sentido é a Súmula 474 do STJ: "A indenização do seguro DPVAT, em
caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez". Nesses casos, segundo
estabelece o art. 3º, § 1º, inciso II, do referido diploma, "será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma
prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75%
(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25%
(vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de
sequelas residuais".
Vê-se que o laudo pericial expressamente apontou perda de repercussão média. Assim, há que se operar o enquadramento
quantitativo conforme a Tabela anexa à Lei n.º 6.194/74 (Danos Segmentares Parciais incompletos), subtraindo do resultado o
percentual previsto supracitado dispositivo para perdas de repercussão média, quanto seja, 35%.
Logo, o valor a ser pago fica limitado ao grau da incapacidade parcial incompleta, do seguinte modo: 35% do teto previsto em lei
(R$ 13.500,00 x 35% = R$ 4.725,00). Desse valor deve ser ainda subtraída a quantia que o requerente recebeu pela via
administrativa. Assim temos: R$ 4.725,00 - R$ 2.362,50 = R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos).
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Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inc. I do CPC, para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente a 35% do teto previsto em lei, já deduzido o
valor recebido administrativamente, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título
de diferença dos valores recebidos, com correção monetária pelo INPC, contados a partir do ajuizamento da ação e juros legais
desde a citação. Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários
advocatícios, estes arbitrados, em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de
Processo Civil.
Verificado o cumprimento da obrigação via DJo e, em não havendo interposição de recurso, desde já autorizo a expedição de
alvará para levantamento de eventuais valores depositados em conta judicial.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, operando-se o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Grajaú/MA, 01 de agosto de 2019.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2a Vara da Comarca de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 02 (dois) de
setembro de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Processo: 1613-08.2011.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Requerente: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado(a): Isabel Bernardo de Oliveira
Requerido: Genivaldo Duarte Silva
INTIMAÇÃO: Dr. ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, portador da OAB/CE 6.814, Superintendente Jurídico do BNB, militante na
comarca de Fortaleza – CE.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO; acerca do despacho proferido pelo MM Juiz em 15.07.2019:
DESPACHO
VISTOS.
Intime(m)-se a(s) parte(s) via DJE, par que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca de possível
prescrição, sob as penas da Lei.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos com a devida certificação.
Grajaú-MA, 15 de julho de 2019
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 02 (dois) dias de
setembro de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Processo: 1896-31.2011.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Requerente: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado(a): Isabel Bernardo de Oliveira
Requerido: José dos Reis da Conceição Santos
INTIMAÇÃO: Dr. ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, portador da OAB/CE 6.814, Superintendente Jurídico do BNB, militante na
comarca de Fortaleza – CE.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO; acerca do despacho proferido pelo MM Juiz em 11.07.2019:
DESPACHO
VISTOS.
Intime(m)-se a(s) parte(s) via DJE, par que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca de possível
prescrição, sob as penas da Lei.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos com a devida certificação.
Grajaú-MA, 11 de julho de 2019
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 02 (dois) dias de
setembro de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Processo: 1901-53.2011.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Requerente: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado(a): Isabel Bernardo de Oliveira
Requerido: Antônio da Conceição Sousa
INTIMAÇÃO: Dr. ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, portador da OAB/CE 6.814, Superintendente Jurídico do BNB, militante na
comarca de Fortaleza – CE.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO; acerca do despacho proferido pelo MM Juiz em 11.07.2019:
DESPACHO
VISTOS.
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Intime(m)-se a(s) parte(s) via DJE, par que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca de possível
prescrição, sob as penas da Lei.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos com a devida certificação.
Grajaú-MA, 11 de julho de 2019
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 02 (dois) dias de
setembro de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Processo: 1903-23.2011.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Requerente: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado(a): Isabel Bernardo de Oliveira
Requerido: Jonuel Vieira dos Santos
INTIMAÇÃO: Dr. ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, portador da OAB/CE 6.814, Superintendente Jurídico do BNB, militante na
comarca de Fortaleza – CE.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO; acerca do despacho proferido pelo MM Juiz em 11.07.2019:
DESPACHO
VISTOS.
Intime(m)-se a(s) parte(s) via DJE, par que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca de possível
prescrição, sob as penas da Lei.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos com a devida certificação.
Grajaú-MA, 11 de julho de 2019
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 02 (dois) dias de
setembro de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Processo: 1904-08.2011.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Requerente: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado(a): Isabel Bernardo de Oliveira
Requerido: José Santana de Oliveira
INTIMAÇÃO: Dr. ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, portador da OAB/CE 6.814, Superintendente Jurídico do BNB, militante na
comarca de Fortaleza – CE.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO; acerca do despacho proferido pelo MM Juiz em 11.07.2019:
DESPACHO
VISTOS.
Intime(m)-se a(s) parte(s) via DJE, par que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca de possível
prescrição, sob as penas da Lei.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos com a devida certificação.
Grajaú-MA, 11 de julho de 2019
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 02 (dois) dias de
setembro de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Processo: 1905-90.2011.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Requerente: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado(a): Isabel Bernardo de Oliveira
Requerido: José Vieira dos Santos
INTIMAÇÃO: Dr. ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, portador da OAB/CE 6.814, Superintendente Jurídico do BNB, militante na
comarca de Fortaleza – CE.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO; acerca do despacho proferido pelo MM Juiz em 11.07.2019:
DESPACHO
VISTOS.
Intime(m)-se a(s) parte(s) via DJE, par que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca de possível
prescrição, sob as penas da Lei.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos com a devida certificação.
Grajaú-MA, 11 de julho de 2019
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 02 (dois) dias de
setembro de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.
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Processo: 2735-85.2013.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Requerente: Alziro Sousa de Oliveira
Advogado(a): Rômulo do Orquiza Moreira
Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado(a): Álvaro Luiz da Costa Fernandes
INTIMAÇÃO: Dr. RÔMULO DE ORQUIZA MOREIRA, portador da OAB/MA 11.351, militante nesta comarca e Dr. ÁLVARO LUIZ
DA COSTA FERNANDES, portador da OAB/MA 11.735 – A, militante na comarca de São Luís – MA.
FINALIDADE: INTIMÁ-LOS; acerca da r. SENTENÇA proferida pelo MM Juiz em 01.08.2019:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por ALZIRO SOUSA DE OLIVEIRA em face de SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, todos devidamente qualificados nos autos.
Alega o autor, em síntese, estar acometido de lesão permanente em decorrência de acidente automobilístico. Preenchidos, a seu
ver, os requisitos para tanto, postula a condenação da parte requerida a indenização integral a título de seguro DPVAT.
Com a inicial vieram aos autos os documentos de fls. 12/26.
Contestação às fls. 35/39.
Realizada perícia junto ao IML, de acordo com o laudo de fls. 80/81.
Apresentada manifestação quanto ao referido laudo apenas pela parte requerida (vide fls. 82/85)) afirmando não haver valor
complementar a ser pago.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
É sabido que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual cabe ao condutor
do feito deferir a produção das provas que entender necessárias ao deslinde da causa.
Esta, aliás, a dicção do art. 355 do CPC, vejamos:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
Logo, sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte
requerido. Não havendo necessidade de produção de outras provas, o julgamento antecipado do mérito é a providência cabível, ex
vi do mencionado art. 355, I e II, do CPC.
DO MÉRITO
Em se tratando de pedido de indenização a título de seguro obrigatório por invalidez parcial/permanente, necessária a
comprovação dos fatos alegados, atendidas as especificações da Lei n.º 6.194/74 e resoluções do Conselho Nacional de Seguros
Privados CNPS, órgão normatizador da matéria, conforme art. 12 da Lei n.º 6.194/74.
Atualmente, a matéria está abrangida pela Lei n.º 11.482/2007, que convalidou a medida provisória n.º 340/06, que modificou a Lei
n.º 8.841/92, que por sua vez já modificara a Lei n.º 6.194/74. A partir da nova legislação, o valor de indenização máximo por
invalidez é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ela tem que ser decorrente de acidente automobilístico e sua extensão
deve ser fixada de acordo com os percentuais de tabela própria.
Dispõe o art. 3º da sobredita Lei n.º 6.194/74:
"Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2.º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras
que se seguem, por pessoa vitimada". (sublinhei)
Incontroverso que o autor envolveu-se em acidente de trânsito (B.O. de fls. 13/14), sofrendo as lesões descrita(s) no(s) nos
documentos hospitalares de fls. 19/20.
No mais, a perícia médica oficial do IML atestou que o autor "perda funcional completa da mão esquerda; trauma em membro
inferior esquerdo(...)".
O laudo é inequívoco e sua descrição caracteriza aquilo que Lei n. 6.194/74 denomina como lesão corporal segmentar parcial
incompleta, de sorte que reputo suficientes as provas coligidas para a resolução da lide, não havendo necessidade de, como quer
a requerida, esclarecimentos adicionais.
Sendo assim, a indenização pleiteada é devida, mas deve ser proporcional ao grau da incapacidade decorrente das lesões do
acidente. Neste sentido é a Súmula 474 do STJ: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".
Nesses casos, segundo estabelece o art. 3º, § 1º, inciso II, do referido diploma, "será efetuado o enquadramento da perda
anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da
indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por
cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual
de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais".
Vê-se que o laudo pericial expressamente apontou perda de repercussão média. Assim, há que se operar o enquadramento
quantitativo conforme a Tabela anexa à Lei n.º 6.194/74 (Danos Segmentares Parciais incompletos), subtraindo do resultado o
percentual previsto supracitado dispositivo para perdas de repercussão média, quanto seja, 70%.
Logo, o valor a ser pago fica limitado ao grau da incapacidade parcial incompleta, do seguinte modo: 70% do teto previsto em lei
(R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00).
Ademais, verifica-se dos autos que a parte autora teria recebido valor de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), pela
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via administrativa, conforme se verifica das fls. 25. Assim, temos que a parte autora recebeu valor além do que teria direito na via
judicial.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e declaro extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, haja vista a mesma ter recebido, administrativamente, valor além do que de direito.
Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários, haja vista a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Operando-se o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Grajaú/MA, 01 de agosto de 2019.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2a Vara da Comarca de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 02 (dois) dias de
setembro de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Processo: 299-85.2015.8.10.0037
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Requerente: Paulo Cesar Dias Gonçalves
Advogado(a): Guilherme Capanema R. Andrade e outro
Requerido: Euler Garcia Teixeira
INTIMAÇÃO: Dr. GUILHERME CAPANEMA R. ANDRADE, portador da OAB/PR38.869, militante na comarca de Curitiba– PR; Dr.
SERGIO HENRIQUE MULLER GONÇALVES, portador da OAB/PR38.308, militante na comarca de Curitiba– PR.
FINALIDADE: INTIMÁ-LOS; acerca dor. DESPACHOproferidopelo MM. Juiz em 19.09.2019:
DESPACHO
Vistos.
Considerando os pedidos formulados na petição de fls. 56/59 e, considerando a ordem de preferência constante do art. 835 do
CPC, defiro, de início, o pedido de bloqueio de ativos via BACENJUD.
Com efeito, em petição de fls. 56/59 a parte exequente postula a realização de diligência visando a penhora do valor executado
nos sistemas Bacenjud, Renajud, e, ainda, de bem imóvel, tudo isso, objetivando a localização de bens em nome do executado.
Os demais pedidos, por cautela, e para que não haja excesso na execução, serão apreciados em momento oportuno, observadas
as gradações estabelecidas no mencionado dispositivo.Frise-se, por oportuno, nas lições do professor DANIEL AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES (Código de Processo Civil Comentado, 2016, pag. 1329 e 1330): "(.) existindo uma norma que prevê uma
determinada ordem de bens, ainda que somente preferencial, sua alteração deve ser devidamente justificada, podendo-se
entendê-la como medida excepcional do processo executivo. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de inversão
da ordem de penhora, ressaltando, entretanto, que só pode ser imposta ao exequente em circunstâncias excepcionalíssimas, cuja
inobservância acarrete ofensa à dignidade da pessoa humana ou paradigma da boa-fé objetiva (Informativo 531/STJ, 3ª Turma,
REsp 1.186.327/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.09.2013, Hje 19.09.2013)". (Destaquei).Vejamos o teor do referido Informativo
531/STJ:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA ESTABELECIDA PELO ART. 655 DO CPC. É lícito ao
credor recusar a substituição de penhora incidente sobre bem imóvel por debêntures, ainda que emitidas por companhia de sólida
posição no mercado mobiliário, desde que não exista circunstância excepcionalíssima cuja inobservância acarrete ofensa à
dignidade da pessoa humana ou ao paradigma da boa-fé objetiva. De fato, o art. 655 do CPC utiliza a expressão
"preferencialmente" ao estabelecer o rol exemplificativo de bens sujeitos à penhora, o que denota não se tratar de um sistema legal
de escolhas rígidas. Ocorre que a flexibilização da referida ordem preferencial de penhora de bens, destinada a acomodar a tutela
do crédito com a menor onerosidade da execução para o devedor, deve manter as vistas voltadas para o interesse do credor,
compatibilizando as regras dos arts. 612 e 620 do CPC. Dessa forma, ao deparar situações concretas nas quais seja possível a
penhora de bens diversos, deve-se optar pelo bem de maior aptidão satisfativa, salvo concordância expressa do credor. Na
hipótese em análise, deve-se constatar que, enquanto os bens imóveis estão inseridos no inciso IV do art. 655 do CPC, as
debêntures, títulos de crédito que constituem valores mobiliários (art. 2º da Lei 6.385/1976) cuja comercialização é admitida em
bolsa de valores, inserem-se no inciso X do art. 655 do CPC. Nessa conjuntura, poder-se-ia cogitar flexibilização da ordem
preferencial de penhora de bens estabelecida pelo citado art. 655. Todavia, conquanto a comercialização em bolsa de valores
garanta razoável liquidez econômica às debêntures, o valor financeiro que pode ser alcançado com a sua comercialização não é
precisamente conhecido, ainda que tenham sido emitidas por companhia de sólida posição no mercado mobiliário, pois, assim
como os demais títulos negociados em bolsa de valores, as debêntures são notavelmente voláteis, ou seja, seus valores estão
sujeitos a amplas oscilações em curto espaço de tempo. Assim, é lícito ao credor recusar a substituição de penhora incidente
sobre bem imóvel por debêntures. Por fim, deve-se ressaltar que a inversão da ordem preferencial de penhora somente poderá ser
imposta ao credor em circunstância excepcionalíssima cuja inobservância acarrete ofensa à dignidade da pessoa humana ou ao
paradigma da boa-fé objetiva. REsp 1.186.327-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/9/2013". (Destaquei)Nesse sentido:
"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
ART. 835 DO CPC. MEDIDA ABUSIVA. 1. A execução se opera em prol do exequente e visa a recolocar o credor em situação de
satisfatoriedade que se encontrava antes do inadimplemento. 2. No caso dos autos, a ordem de preferência dos bens penhorados,
descritas no artigo 835, do Código de Processo Civil, a fim de que alcance bem imóvel de propriedade do fiador, ao invés dos bens
móveis da executada, não tem caráter absoluto, sob pena de configurar conduta abusiva, impondo-se aos Agravados a execução
do débito pelo modo mais gravoso e insuportável. 3. A alegada baixa liquidez dos bens móveis, os quais se apresentam descritos
com as suas propriedades, características e valores, desprovida da efetiva comprovação de que seriam de difícil comercialização,
não autoriza a substituição de penhora pleiteada. 4. Caso os bens penhorados não alcancem o valor atualizado do débito, a
execução poderá prosseguir até a satisfação do crédito da Agravante. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF
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07070686120188070000 DF 0707068-61.2018.8.07.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 29/08/2018, 3ª
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
Com efeito, considerando que dinheiro é o primeiro bem na ordem legal estabelecida no art. 835, I, do CPC, e que o processo de
execução objetiva a satisfação do direito do credor, devendo serem adotadas medidas que o tornem eficaz, defiro o pedido do
exequente de penhora on-line, através do sistema Bacenjud, determinando, com fulcro no art. 854 do CPC/2015, a
indisponibilidade de ativos financeiros de titularidade da parte executada até o limite da quantia exequenda, juntando, nesta
oportunidade, o recibo de protocolo de bloqueio de valores do montante exequendo, totalizando a quantia de R$ 471.023,89
(quatrocentos e setenta e um mil, vinte e três reais e oitenta e nove centavos), conforme planilha de atualização de fls. 60.
Após a publicação deste decisum, voltem-me conclusos os autos para fins de verificação do resultado da requisição no Bacenjud e
cumprimento do disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 854, do CPC/2015.
Deixo para apreciar os demais pleitos do petitório após resposta do Bacenjud.
Por derradeiro, tendo em vista tratar-se de certidão datada de 11 de abril de 2008, a parte exequente deverá acostar certidão de
inteiro teor do imóvel noticiado às fls. 11, com data recente com o propósito de resguardo de eventual direito de terceiro. Para
tanto, concedo prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se. Cumpra-se.
Grajaú/MA, 19 de agosto de 2019.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª vara da comarca de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 02 (dois) dias de
setembro de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Processo: 37-04.2016.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Requerente: Raimundo Martins dos Santos
Advogado(a): Luciana de Souza Ramos
Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado(a): Álvaro Luiz da Costa Fernandes
INTIMAÇÃO: Dra. LUCIANA DE SOUZA RAMOS, portadora da OAB/MA 9769, militante nesta comarca e Dr. ÁLVARO LUIZ DA
COSTA FERNANDES, portador da OAB/MA 11.735 – A, militante na comarca de São Luís – MA.
FINALIDADE: INTIMÁ-LOS; acerca da r. SENTENÇA proferida pelo MM Juiz em 06.08.2019:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS em face de SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, todos devidamente qualificados nos autos.
Alega o autor, em síntese, estar acometido de lesão permanente em decorrência de acidente automobilístico. Preenchidos, a seu
ver, os requisitos para tanto, postula a condenação da parte requerida na complementação do valor da indenização pago
administrativamente.Com a inicial vieram aos autos os documentos de fls. 10/18.
Contestação às fls. 26/35.Realizada perícia junto ao IML, de acordo com o laudo de fls. 64/65.
Apresentada manifestação quanto ao referido laudo apenas pela parte requerida (vide fls. 69/70) afirmando não haver valor
complementar a ser indenizado.Vieram os autos conclusos.É o relatório. Passo a decidir.
DAS PRELIMINARESInicialmente, não há que se falar em fraude, tampouco em eventual falsidade da documentação acosta, haja
vista que o prevalece em nosso ordenamento jurídico o princípio da boa-fé. Ademais, a própria requerida, em sua contestação não
suscita nenhum vício ou suposta falsificação quanto aos documentos que acompanham a inicial, sendo tal alegação genérica.
Vale ressaltar, ademais, que consta documento essencial e oficial para o deslinde da causa, notadamente laudo do Instituto
Médico Legal - IML, acostado aos autos às fls. 64/65 que, inclusive, atesta o grau de lesão da parte autora, o que afasta, em
consequência, a tese de fraude. De tal sorte, REJEITO a(s) preliminar(es) suscitada(s).DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDEÉ sabido que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual cabe ao
condutor do feito deferir a produção das provas que entender necessárias ao deslinde da causa.Esta, aliás, a dicção do art. 355 do
CPC, vejamos:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;Logo, sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o
exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido. Não havendo necessidade de produção de outras provas,
o julgamento antecipado do mérito é a providência cabível, ex vi do mencionado art. 355, I e II, do CPC.
DO MÉRITOEm se tratando de pedido de indenização a título de seguro obrigatório por invalidez parcial/permanente, necessária a
comprovação dos fatos alegados, atendidas as especificações da Lei n.º 6.194/74 e resoluções do Conselho Nacional de Seguros
Privados CNPS, órgão normatizador da matéria, conforme art. 12 da Lei n.º 6.194/74. Atualmente, a matéria está abrangida pela
Lei n.º 11.482/2007, que convalidou a medida provisória n.º 340/06, que modificou a Lei n.º 8.841/92, que por sua vez já modificara
a Lei n.º 6.194/74. A partir da nova legislação, o valor de indenização máximo por invalidez é de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais) e ela tem que ser decorrente de acidente automobilístico e sua extensão deve ser fixada de acordo com os
percentuais de tabela própria.
Dispõe o art. 3º da sobredita Lei n.º 6.194/74:"Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2.º desta Lei
compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada". (sublinhei)
Incontroverso que o autor envolveu-se em acidente de trânsito (B. O. de fls. 13), sofrendo as lesões descrita(s) no(s) nos
documentos hospitalares de fls. 14/15.No mais, a perícia médica oficial do IML atestou que o autor "perda incompleta na
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mobilidade do ombro esquerdo com repercussão intensa" (vide fls. 113).O laudo é inequívoco e sua descrição caracteriza aquilo
que Lei n. 6.194/74 denomina como lesão corporal segmentar parcial incompleta, de sorte que reputo suficientes as provas
coligidas para a resolução da lide, não havendo necessidade de esclarecimentos adicionais.Sendo assim, a indenização pleiteada
é devida, mas deve ser proporcional ao grau da incapacidade decorrente das lesões do acidente. Neste sentido é a Súmula 474 do
STJ: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez".
Nesses casos, segundo estabelece o art. 3º, § 1º, inciso II, do referido diploma, "será efetuado o enquadramento da perda
anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da
indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por
cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual
de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais".Vê-se que o laudo pericial expressamente apontou perda de
repercussão intensa. Assim, há que se operar o enquadramento quantitativo conforme a Tabela anexa à Lei n.º 6.194/74 (Danos
Segmentares Parciais incompletos), subtraindo do resultado o percentual previsto supracitado dispositivo para perdas de
repercussão média, quanto seja, 18,75%.
Logo, o valor a ser pago fica limitado ao grau da incapacidade parcial incompleta, do seguinte modo: 18,75% do teto previsto em
lei (R$ 13.500,00 x 18,75% = R$ 2.531,25).Ademais, verifica-se dos autos que a parte autora já teria recebido valor de R$ 2.531,25
(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), pela via administrativa, conforme se verifica das fls. 17. Assim,
temos que a parte autora recebeu valor exatamente igual ao que teria direito na via judicial.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e declaro extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, haja vista a mesma ter recebido, administrativamente, valor correto referente a
indenização.
Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários, haja vista a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Operando-se o trânsito em julgado e, não havendo interposição de recurso, arquive-se com baixa na distribuição.
Grajaú/MA, 06 de agosto de 2019.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2a Vara da Comarca de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 02 (dois) dias de
setembro de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Processo: 715-87.2014.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Requerente: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado(a): Isael Bernardo de Oliveira
Requerido: José Bento de Carvalho
INTIMAÇÃO: Dr. ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, portador da OAB/CE 6.814, Superintendente Jurídico do BNB, militante na
comarca de Fortaleza - CE.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO; acerca da r. SENTENÇA proferida pelo MM Juiz em 06.06.2019:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, em face de JOSÉ
BENTO DE CARVALHO SANTOS, sob o argumento de que as partes firmaram contrato de cédula rural hipotecária sob n.
107.2009.2761.5955 e que o executado não cumpriu com suas obrigações contratuais.
Inicial instruída com os documentos de fls. 09/15.
Mandado de citação, penhora e avalização devidamente cumprido com o objetivo alcançado (vide fls. 18-v).
Auto de penhora às fls. 19.
No curso regular do processo a parte exequente informa que houve renegociação do débito exequendo, razão pela qual requereu
a extinção da presente, conforme noticiado em petição de fls. 31.
Vieram os autos em conclusão.
É o relatório. Passo a DECIDIR.
O banco exequente, de acordo com a petição de fls. 31, noticia que a parte executada renegociou o débito mencionado na inicial.
Por esta razão, requereu a extinção da demanda.
Com efeito, considerando que o banco exequente noticia renegociação do débito exequendo, a presente demanda perdeu o
sentido de existir, ou seja, perdeu-se o objeto desta lide, por fato superveniente, não havendo mais razão de sua tramitação.
Cumpre ressaltar, ademais, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso VI, dispõe que o juiz não resolverá o mérito
quando, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual.
É o que prescreve o art. 485, VI do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
O mencionado artigo traz em seu dispositivo que as condições da ação - interesse de agir e legitimidade de parte - devem ser
analisadas no momento do julgamento da demanda, e não da sua propositura. Significa dizer que, presentes as condições da ação
no momento da propositura, se por fato superveniente desaparecer uma delas, será caso de extinção por carência superveniente
de ação (Neves, Daniel Amorim Assumpção Novo Código de Processo Civil Comentado/Daniel Amorim Assumpção Neves -
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.794).
É exatamente o caso sob exame. Compulsando os autos, verifico que o objeto desta execução deixo de existir, a partir do
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momento em que se teve notícia de quitação da dívida, razão pela qual a ação perdeu seu objeto.
Com efeito, em casos como este, em que a dívida que se funda a presente execução é adimplida, não há outra consequência,
senão, a extinção da presente em face da perda superveniente de seu objeto. Por conseguinte, a extinção da ação é medida que
se impõe.
Diante do exposto, considerando o desaparecimento de uma das condições da ação, qual seja, o objeto, JULGO EXTINTA a
presente execução sem resolução do mérito, por carência superveniente da ação, em conformidade com o art. 485, VI, do Código
de Processo Civil.
Custas pro rata, na medida em ambos deram causa à presente demanda.
Desde já autorizo o desentranhamento do título executivo objeto da presente execução.
Indefiro o pedido de expedição de ofício aos órgão de proteção ao crédito, haja vista que é ônus da instituição a retida do nome
dos devedores eventualmente incluídos em tais sistemas.
Recolham-se eventuais mandados ainda a serem cumpridos.
Por derradeiro, determino que seja expedido ofício ao Cartório competente, para que seja(m) dada(s) baixa(s) em eventual(ais)
penhora(s) realizada(s) sobre a(s) matrícula(s) do(s) imóvel(eis) número(s): 7.485, registro R1, provenientes da presente execução,
com o consequente cancelamento da(s) respectiva(s) averbação(ões).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Operando-se o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se com as cutelas de estilo e com baixa na distribuição.
Grajaú/MA, 06 de junho de 2019.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara da Comarca de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 07 (sete) dias de
agosto de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Processo: 766-69.2012.8.10.0037
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Requerente: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado(a): José Edmilson Carvalho Filho
Requerido: Sebastião Araújo de Souza
INTIMAÇÃO: Dr. JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO, portador da OAB/MA 4945, militante na comarca de Imperatriz – MA.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO; acerca da r. SENTENÇA proferida pelo MM Juiz em 06.06.2019:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, em face de
SEBASTIÃO ARAÚJO DE SOUZA, sob o argumento de que as partes firmaram contrato de cédula rural hipotecária sob n.
24990990200-A e que o executado não cumpriu com suas obrigações contratuais.
Inicial instruída com os documentos de fls. 07/18.
Mandado de citação, penhora e avalização devidamente cumprido com o objetivo alcançado (vide fls. 21-v).
Auto de penhora às fls. 22.
No curso regular do processo a parte exequente informa que houve liquidação do débito exequendo, razão pela qual requereu a
extinção da presente, conforme noticiado em petição de fls. 39.
Vieram os autos em conclusão.
É o relatório. Passo a DECIDIR.
O banco exequente, de acordo com a petição de fls. 39, noticia que a parte executada adimpliu com o débito mencionado na
inicial. Por esta razão, requereu a extinção da demanda.
Com efeito, considerando que o banco exequente noticia a quitação do débito exequendo, a presente demanda perdeu o sentido
de existir, ou seja, perdeu-se o objeto desta lide, por fato superveniente, não havendo mais razão de sua tramitação.
Cumpre ressaltar, ademais, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso VI, dispõe que o juiz não resolverá o mérito
quando, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual.
É o que prescreve o art. 485, VI do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
O mencionado artigo traz em seu dispositivo que as condições da ação - interesse de agir e legitimidade de parte - devem ser
analisadas no momento do julgamento da demanda, e não da sua propositura. Significa dizer que, presentes as condições da ação
no momento da propositura, se por fato superveniente desaparecer uma delas, será caso de extinção por carência superveniente
de ação (Neves, Daniel Amorim Assumpção Novo Código de Processo Civil Comentado/Daniel Amorim Assumpção Neves -
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.794).
É exatamente o caso sob exame. Compulsando os autos, verifico que o objeto desta execução deixo de existir, a partir do
momento em que se teve notícia de quitação da dívida, razão pela qual a ação perdeu seu objeto.
Com efeito, em casos como este, em que a dívida que se funda a presente execução é adimplida, não há outra consequência,
senão, a extinção da presente em face da perda superveniente de seu objeto. Por conseguinte, a extinção da ação é medida que
se impõe.
Diante do exposto, considerando o desaparecimento de uma das condições da ação, qual seja, o objeto, JULGO EXTINTA a
presente execução sem resolução do mérito, por carência superveniente da ação, em conformidade com o art. 485, VI, do Código
de Processo Civil.
Custas pro rata, na medida em ambos deram causa à presente demanda.
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Desde já autorizo o desentranhamento do título executivo objeto da presente execução.
Indefiro o pedido de expedição de ofício aos órgão de proteção ao crédito, haja vista que é ônus da instituição a retida do nome
dos devedores eventualmente incluídos em tais sistemas.
Recolham-se eventuais mandados ainda a serem cumpridos.
Por derradeiro, determino que seja expedido ofício ao Cartório competente, para que seja(m) dada(s) baixa(s) em eventual(ais)
penhora(s) realizada(s) sobre a(s) matrícula(s) do(s) imóvel(eis) número(s): 4.951, livro 2-z, fls. 176, provenientes da presente
execução, com o consequente cancelamento da(s) respectiva(s) averbação(ões).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Operando-se o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se com as cutelas de estilo e com baixa na distribuição.
Grajaú/MA, 06 de junho de 2019.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara da Comarca de Grajaú/MA
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 07 (sete) dias de
agosto de 2019. Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei.

Icatu

Processo nº: 0800454-48.2019.8.10.0091- JECIReclamante: JOSEFA PEREIRA DA SILVAAdvogado: João Lima Nunes
NetoOAB/MA19425Reclamado: Banco Bradesco S/A
INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s): Dr. João Lima Nunes NetoOAB/MA19425 e Antonio de Moraes Dourado Neto OAB/PE
23255para tomar conhecimentodo inteiro teor da decisão transcrito nos autos. Defiro a justiça gratuita. Reservo-me para apreciar
a liminar requerida após a apresentação da defesa, quando então o demandado poderá demonstrar se houve ou não a anuência
da parte autora com os descontos impugnados. Ademais, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA
22/10/2019, ÀS 17:30 HORAS, na sala de audiência deste Fórum (art. 16, da Lei 9.099/95). Cite-se a parte requerida para
comparecimento à audiência, oportunidade em que poderá contestar o pedido, se quiser (art. 18, § 1º) e apresentar testemunhas,
independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou escrita (art. 30), podendo haver pedidos
contrapostos (art. 17, parágrafo único), sem reconvenção (art. 31). INTIME-SE TAMBÉM VIA ADVOGADO, CASO POSSUA.
Anote-se que o não comparecimento do(a) demandado(a) à sessão de conciliação ou de instrução implica a presunção de serem
verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20), tendo como consequência o julgamento imediato da causa (art. 23). Intime-se
o(a) autor(a), via seu advogado, caso possua, o qual deverá cientificar seu constituinte, anotando-se que o não comparecimento
importará em extinção do feito, nos termos do art. 51, I da Lei nº 9.099/95, devendo comparecer munido das provas documentais
que pretenda produzir e acompanhado de suas testemunhas até o número de três. Advirta-se ao réu de que foi determinada a
inversão do ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor, devendo o mesmo comparecer em juízo
munido de toda documentação pertinente a comprovar suas alegações, em especial quanto ao consentimento da parte
autora com a contratação impugnada. A citação poderá ser feita por correspondência com aviso de recebimento, ou
pelo oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória (art. 18, I, II e III). O PRESENTE DESPACHO
SERVE COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DA INICIAL, ESTA PARA O
REQUERIDO. Cumpra-se. Icatu/MA, 26 de agosto de 2019KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular
Icatu, 02de setembro de 2019
Karlos Alberto Ribeiro Mota

Juiz Titular

Processo nº: 0800574-91.2019.8.10.0091 - JECI Reclamante: FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA Advogado: Levi Santos Ferreira
OAB/MA19577 e Benedito de Jesus Ferreira Carvalho OAB/MA 9891  Reclamado: Banco PAN S/A

INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s): Dr. Levi Santos Ferreira OAB/MA19577 e Benedito de Jesus Ferreira Carvalho OAB/MA 9891
para tomar conhecimento do inteiro teor da decisão transcrito nos autos. Defiro a justiça gratuita. Reservo-me para apreciar a liminar
requerida após a apresentação da defesa, quando então o demandado poderá demonstrar se houve ou não a anuência da parte autora com os
descontos impugnados. Ademais, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 23/10/2019, ÀS 10:30 HORAS, na sala
de audiência deste Fórum (art. 16, da Lei 9.099/95). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, oportunidade em que poderá
contestar o pedido, se quiser (art. 18, § 1º) e apresentar testemunhas, independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser
oral ou escrita (art. 30), podendo haver pedidos contrapostos (art. 17, parágrafo único), sem reconvenção (art. 31). INTIME-SE TAMBÉM VIA
ADVOGADO, CASO POSSUA. Anote-se que o não comparecimento do(a) demandado(a) à sessão de conciliação ou de instrução implica a
presunção de serem verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20), tendo como consequência o julgamento imediato da causa (art. 23).
Intime-se o(a) autor(a), via seu advogado, caso possua, o qual deverá cientificar seu constituinte, anotando-se que o não comparecimento
importará em extinção do feito, nos termos do art. 51, I da Lei nº 9.099/95, devendo comparecer munido das provas documentais que pretenda
produzir e acompanhado de suas testemunhas até o número de três. Advirta-se ao réu de que foi determinada a inversão do ônus da prova
em virtude da hipossuficiência do consumidor, devendo o mesmo comparecer em juízo munido de toda documentação pertinente a
comprovar suas alegações, em especial quanto ao consentimento da parte autora com a contratação impugnada. A citação poderá ser feita
por correspondência com aviso de recebimento, ou pelo oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória (art. 18, I, II e III).
O PRESENTE DESPACHO SERVE COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DA INICIAL,
ESTA PARA O REQUERIDO. Cumpra-se. Icatu/MA, 26 de agosto de 2019 KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular
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Icatu, 02 de setembro de 2019
Karlos Alberto Ribeiro Mota 

Juiz Titular

Processo nº: 0800696-07 .2019.8.10.0091 - JECI Reclamante: JOSE RIBAMAR SODRE SANTOS Advogado: Glaudson de Oliveira
Moraes OAB/MA 10345 e João Lima Nunes Neto, OAB/MA 19425 Reclamado: Banco BGN S/A

INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s): Dr. Glaudson de Oliveira Moraes OAB/MA 10345 e João Lima Nunes Neto, OAB/MA 19425
para tomar conhecimento do inteiro teor da decisão transcrito nos autos. Defiro a justiça gratuita. Designo audiência de conciliação,
instrução e julgamento para o DIA 22/10/2019, ÀS 16:40 HORAS, na sala de audiência deste Fórum (art. 16, da Lei 9.099/95). Cite-se a parte
requerida para comparecimento à audiência, oportunidade em que poderá contestar o pedido, se quiser (art. 18, § 1º) e apresentar testemunhas,
independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou escrita (art. 30), podendo haver pedidos contrapostos (art. 17,
parágrafo único), sem reconvenção (art. 31). INTIME-SE TAMBÉM VIA ADVOGADO, CASO POSSUA. Anote-se que o não comparecimento
do(a) demandado(a) à sessão de conciliação ou de instrução implica a presunção de serem verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20),
tendo como consequência o julgamento imediato da causa (art. 23). Intime-se o(a) autor(a), via seu advogado, caso possua, o qual deverá
cientificar seu constituinte, anotando-se que o não comparecimento importará em extinção do feito, nos termos do art. 51, I da Lei nº 9.099/95,
devendo comparecer munido das provas documentais que pretenda produzir e acompanhado de suas testemunhas até o número de três. Advirta-
se ao réu de que foi determinada a inversão do ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor, devendo o mesmo
comparecer em juízo munido de toda documentação pertinente a comprovar suas alegações, em especial quanto ao consentimento da
parte autora com a contratação impugnada. A citação poderá ser feita por correspondência com aviso de recebimento, ou pelo oficial de
justiça, independentemente de mandado ou carta precatória (art. 18, I, II e III). O PRESENTE DESPACHO SERVE COMO MANDADO DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DA INICIAL, ESTA PARA O REQUERIDO. Cumpra-se. Icatu/MA, 23 de
agosto de 2019 KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular

Icatu, 02 de setembro de 2019
Karlos Alberto Ribeiro Mota 

Juiz Titular

Processo nº: 0800706-51.2019.8.10.0091 - JECI Reclamante: MARIA DOMINGAS DA CONCEICAO Advogado: Glaudson de
Oliveira Moraes OAB/MA 10345 e Joao Lima Nunes Neto, OAB/MA 19425  Reclamado: Banco Bradesco S/A

INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s): Dr. Glaudson de Oliveira Moraes OAB/MA 10345 e Joao Lima Nunes Neto, OAB/MA 19425 para
tomar conhecimento do inteiro teor da decisão transcrito nos autos. Defiro a justiça gratuita. Reservo-me para apreciar a liminar
requerida após a apresentação da defesa, quando então o demandado poderá demonstrar se houve ou não a anuência da parte autora com os
descontos impugnados. Ademais, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 22/10/2019, ÀS 15:50 HORAS, na sala
de audiência deste Fórum (art. 16, da Lei 9.099/95). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, oportunidade em que poderá
contestar o pedido, se quiser (art. 18, § 1º) e apresentar testemunhas, independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser
oral ou escrita (art. 30), podendo haver pedidos contrapostos (art. 17, parágrafo único), sem reconvenção (art. 31). INTIME-SE TAMBÉM VIA
ADVOGADO, CASO POSSUA. Anote-se que o não comparecimento do(a) demandado(a) à sessão de conciliação ou de instrução implica a
presunção de serem verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20), tendo como consequência o julgamento imediato da causa (art. 23).
Intime-se o(a) autor(a), via seu advogado, caso possua, o qual deverá cientificar seu constituinte, anotando-se que o não comparecimento
importará em extinção do feito, nos termos do art. 51, I da Lei nº 9.099/95, devendo comparecer munido das provas documentais que pretenda
produzir e acompanhado de suas testemunhas até o número de três. Advirta-se ao réu de que foi determinada a inversão do ônus da prova
em virtude da hipossuficiência do consumidor, devendo o mesmo comparecer em juízo munido de toda documentação pertinente a
comprovar suas alegações, em especial quanto ao consentimento da parte autora com a contratação impugnada. A citação poderá ser feita
por correspondência com aviso de recebimento, ou pelo oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória (art. 18, I, II e III).
O PRESENTE DESPACHO SERVE COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DA INICIAL,
ESTA PARA O REQUERIDO. Cumpra-se. Icatu/MA, 23 de agosto de 2019 KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular

Icatu, 02 de setembro de 2019
Karlos Alberto Ribeiro Mota 

Juiz Titular

Processo nº: 0800712-58.2019.8.10.0091 - JECI Reclamante: MARIA DOMINGAS DA CONCEICAO Advogado: Glaudson de
Oliveira Moraes OAB/MA 10345  Reclamado: Banco Bradesco S/A

INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s): Dr. Glaudson de Oliveira Moraes OAB/MA 10345 para tomar conhecimento do inteiro teor
da decisão transcrito nos autos. Defiro a justiça gratuita. Reservo-me para apreciar a liminar requerida após a apresentação da defesa,
quando então o demandado poderá demonstrar se houve ou não a anuência da parte autora com os descontos impugnados. Ademais, designo
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audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 22/10/2019, ÀS 16:00 HORAS, na sala de audiência deste Fórum (art. 16, da Lei
9.099/95). Cite-se a parte requerida para comparecimento à audiência, oportunidade em que poderá contestar o pedido, se quiser (art. 18, § 1º) e
apresentar testemunhas, independente de intimação, até o número de três. A contestação poderá ser oral ou escrita (art. 30), podendo haver
pedidos contrapostos (art. 17, parágrafo único), sem reconvenção (art. 31). INTIME-SE TAMBÉM VIA ADVOGADO, CASO POSSUA. Anote-
se que o não comparecimento do(a) demandado(a) à sessão de conciliação ou de instrução implica a presunção de serem verdadeiros os fatos
articulados na inicial (art. 20), tendo como consequência o julgamento imediato da causa (art. 23). Intime-se o(a) autor(a), via seu advogado, caso
possua, o qual deverá cientificar seu constituinte, anotando-se que o não comparecimento importará em extinção do feito, nos termos do art. 51, I
da Lei nº 9.099/95, devendo comparecer munido das provas documentais que pretenda produzir e acompanhado de suas testemunhas até o
número de três. Advirta-se ao réu de que foi determinada a inversão do ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor,
devendo o mesmo comparecer em juízo munido de toda documentação pertinente a comprovar suas alegações, em especial quanto ao
consentimento da parte autora com a contratação impugnada. A citação poderá ser feita por correspondência com aviso de recebimento, ou
pelo oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória (art. 18, I, II e III). O PRESENTE DESPACHO SERVE COMO
MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DA INICIAL, ESTA PARA O REQUERIDO. Cumpra-se.
Icatu/MA, 23 de agosto de 2019 KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular

Icatu, 02 de setembro de 2019
Karlos Alberto Ribeiro Mota 

Juiz Titular

Processo nº. 490-64.2019.8.10.0091 – CRIM
Autor: Ministério Público do Estado do Maranhão
Réu: José Neilson Ferreira Gonçalves
Advogado: Dr(a). Carlos de Jesus Ferreira Neto, OAB/MA 10753
INTIMAÇÃO do Advogado(a)(s): Dr(a). Carlos de Jesus Ferreira Neto, OAB/MA 10753, do inteiro teor da decisão prolatada nos
autos do processo em epígrafe adiante transcrita: DECISÃO/MANDADO A denúncia conta com a exposição dos fatos tidos como
criminosos, suas tipificações, a qualificação do indiciado e o rol de testemunhas (art. 41, do CPP). É o Ministério Público Estadual
parte legítima para intentar a presente ação pública incondicionada. Não é a denúncia inepta (art. 395, I, do CPP). Estão presentes
os pressupostos processuais e as condições da ação penal (art. 395, II, do CPP). Há justa causa para o exercício da ação penal,
posto que esta se encontra acompanhada do mínimo de suporte a indicar sua viabilidade, quais sejam, indícios de autoria e a
prova da materialidade delitiva, os quais encontram-se evidenciados a partir das declarações das vítimas do roubo, do Auto de
Apresentação e Apreensão, da Declaração de Òbito de fls. 60, do Exame Cadavérico de fls. 82/82, do Croqui de fls. 52/54 e da
confissão do réu José Neilson. RECEBO, então, a denúncia ora ofertada, em desfavor do réu, JOSÉ NEILSON FERREIRA
GONÇALVES em relação aos crimes tipificados no art. 157, §1º, II e §2º -A, I, c/c art.121, §2º, I, c/c art. 71, ambos do Código
Penal e em desfavor de MAXWELL SILVA FERREIRA, vulgo "NEGUINHO" ou "MAICON", relação aos crimes tipificados no art.
157, §1º, II e §2º -A, I (duas vezes), c/c art.121, §2º, I, c/c art. 71, ambos do Código Penal, vez que atendidos os requisitos legais.
Sendo a pena máxima do crime supostamente cometido pelos réus superior a 04 (quatro anos), imprimo o RITO COMUM
ORDINÁRIO (art. 394, §1º, I). Citem-se os réus, pessoalmente, para que respondam a presente acusação por meio de advogado,
no prazo de 10 (dez) dias, onde poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interessa as suas defesas, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando
necessário. CASO ASSIM NÃO O FAÇAM, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA PARA QUE ASSIM
PROCEDA, COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS QUE LHES SÃO PECULIARES. Os réus ainda deverão ser advertidos de
que, após serem citados, não poderão mudar de residência ou dela se ausentarem sem comunicarem a este Juízo o lugar aonde
possam ser encontrados, pois, caso não sejam localizados nos endereços fornecidos, os atos processuais, bem como a audiência
de instrução e julgamento, serão realizados sem as suas presenças e o processo seguirá as suas revelias. Após a apresentação
da resposta, voltem-me os autos conclusos. JUNTE-SE A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DOS RÉUS. Dê ciência
ao Ministério Público. Intime-se, pessoalmente e via advogado, caso possuam. Após a apresentação da resposta, voltem-me os
autos conclusos. Cumpra-se. Icatu-MA, 30 de agosto de 2019. KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular
Icatu/MA, 02de setembrode 2019.
KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA
Juiz titular da Comarca

Processo nº. 603-77.2019.8.10.0091- CRIM
Acusado: José Fernando Gomes Protásio
Advogado: Dr(a). Jairon Felipe Rocha, OAB/MA 19018
INTIMAÇÃO do Advogado(a)(s): Dr(a). Jairon Felipe Rocha, OAB/MA 19018,do inteiro teor da decisão transcrita a seguir:
DECISÃO Trata-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado pela defesa de JOSÉ FERNANDO GOMES
PROTÁZIO, já qualificado nos autos, em audiência realizada no dia 29/08/2019. Alega a defesa, em síntese: 1) ausência dos
requisitos para a manutenção da prisão preventiva; 2) que o réu é primário, trabalhador e possui residência fixa e 3) que possui
três filhos menores. Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opina pelo indeferimento do pedido. Em síntese, é o
relatório. Decido. Entendo que a manutenção da prisão cautelar imposta ao acusado é medida que se impõe ao presente caso.
Explico. Nesse sentido, conforme já exposto na decisão que homologou a prisão em flagrante do requerente, reitero que se
afiguram presentes os requisitos para a sua prisão preventiva. No caso, ao contrário do que alega a defesa, a necessidade de se
garantir a ordem pública pode ser constatada, em tese, pelas circunstâncias em que se deu a prisão do requerente. Conforme
consta dos autos, o investigado, na companhia de outros dois indivíduos, foi surpreendido pelos agentes da polícia em localidade
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com suspeitas de comercialização de drogas. Consta que a guarnição conseguiu conter o ora requerente José Fernando Gomes
Protázio, que dispensou uma sacola e ao ser verificada, constatou-se que a mesma continha 1) uma balança de precisão; 2) 42
(quarenta e duas) cabeças de substância semelhante à maconha, conhecida como “toff-toff”; 3) uma barra de aproximadamente
100g de substância semelhante à maconha; 4) uma faca e uma tesoura. Segundo ainda os depoimentos das testemunhas que
efetuaram a prisão em flagrante, após a revista do requerente, foi encontrada na sua cintura um revolver, calibre 32, numeração
10250, com duas munições intactas e no seu bolso, uma chave de uma moto, a qual foi reconhecida pelos policiais como sendo
uma moto que havia sido tomada de assalto, dias atrás, na cidade de Morros/MA. Com efeito, verifica-se, desse modo, que o
decreto de prisão cautelar do requerente encontra-se fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a
quantidade de droga apreendida e de outros elementos, tais como armas de fogo e uma moto, supostamente roubada. Vê-se,
portanto, que a gravidade da conduta não reside unicamente no tipo penal, mas também nas circunstâncias específicas do caso.
De outra banda, no que tange à alegação do acusado ser primário, ter emprego lícito e residência fixa, também não têm o condão
de desconstituir o decreto de prisão cautelar outrora imposto, caso remanesçam os seus pressupostos autorizadores, como ocorre
na hipótese em tela. Nesse sentido, aliás, é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, vejamos: PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE
INDEFERIU O DIREITO DO PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO
DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO. 1. É fundamentada a decisão de prisão
preventiva, quando justificados, concretamente, os requisitos do art. 312 do CPP, devendo-se manter o decreto de prisão como
garantia à ordem pública, em razão de que o acusado Júlio Carlos, já ter sido funcionário do posto Realeza, como frentista, e
possuir assim informações privilegiadas. 2. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como, ser primário, ostentar
bons antecedentes, ser trabalhador e de boa índole, por si sós, não tem o condão de obstaculizar a custódia cautelar,
quando presente os requisitos autorizadores. 3. Após indicação pelo juiz a quo, onde demonstrou a presença dos pressupostos
da prisão preventiva, entendo não ser possível, por hora, a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada. (Processo nº 060639/2016 (197392/2017), 1ª Câmara
Criminal do TJMA, Rel. João Santana Sousa. DJe 16.02.2017). Por fim, no que tange ao fato do requerente possuir filhos menores,
há de se destacar que o direito à concessão da benesse disposta no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, exige a
demonstração de que a criança necessite de cuidados especiais que não possam ser realizados por outra pessoa, situação não
evidenciada nos autos. Ressalte-se que embora tenha mencionado a morte da esposa, o requerente, tampouco, fez prova nesse
sentido. Pelo exposto, de acordo com o parecer ministerial, com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal,
INDEFIROo pedido formulado pela defesa e, por conseguinte, mantenho o decreto de prisão preventiva proferido em face deJOSÉ
FERNANDO GOMES PROTÁZIO. Abra-se vistas pelo prazo sucessivo de cinco dias para Alegações Finais, a iniciar pelo
Ministério Público Estadual. Intime-se, via Advogado. Dê ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Icatu-MA, 30 de AGOSTO de
2019. KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular

Icatu-MA, 02de setembrode 2019.
Karlos Alberto Ribeiro Mota

Juiz de Direito Titular

Processo nº 635-58.2014.8.10.0091
Ação: Negativa de Paternidade
Requerente: Marcos Paulo Cantanhede
Advogado (a) : Benavenuto Gomes Alves-OAB/MA- 7.641
Requerida (o): Joarlene Cristina Correia Lima
Advogado (a) : Carlos Augusto Coelho Pinheiro-OAB/MA- 6.754
FINALIDADE: Intimação do advogado Carlos Augusto Coelho Pinheiro-OAB/MA- 6.754 para tomar conhecimento da sentença
de fls.83, proferida nos autos do processo em epígrafe adiante transcrita: Trata-se de AÇÃO NEGATIVA DE PATERNIDADE que
MARCOS PAULO CANTANHEDE propõe em face de PAULO CESAR LIMA FRANÇA, menor representado por sua genitora
JOARLENE CRISTINA CORREIA LIMA.Aduz, em síntese, que teve um breve relacionamento coma genitora do requerido, do qual
este adveio. Que com o passar do tempo, boatos começaram a surgir de que a requerente mantinha um relacionamento
extraconjugal e que o requerente não era o pai da criança.Despacho inicial às fls. 15.Réplica às fls. 30/31.Despacho às fls. 61,
designando audiência de conciliação e coleta de material genético.Certidão às fls. 74, informando que a requerida não foi intimada,
vez que não localizada no endereço informado.Às fls. 78, despacho determinando a intimação da parte autora, pessoalmente e via
advogado, para informar o atual endereço da requerida, sob pena de extinção.Certidão às fls. 82, informando que o requerido não
compareceu à Secretaria Judicial para cumprir a diligência supra, apesar de devidamente intimado.É o relatório. Decido.Como é
cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito a verificação da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que resta caracterizada quando a
parte autora não fornece o endereço do réu para fins de citação.In casu, tendo em vista a não localização do requerido,
caracterizado está a ausência de requisito de existência do processo, causando sua inviabilidade, merecendo a sua extinção.
Ressalto que devidamente intimada, a parte autora não compareceu à Secretaria Judicial para informar o endereço em que a parte
requerida pudesse ser encontrada.Nesse sentido:(TRF2-053875) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMPRÉSTIMO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO. ART. 267, IV, DO CPC. PRECEDENTES. 1. Trata-se de apelação
cível interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em razão da sentença que, em ação monitória, julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, sob o fundamento de falta de interesse processual de agir. 2. O
processo foi extinto com fulcro no art. 267, VI, do CPC (falta de interesse de agir). No entanto, há certidões negativas dos Oficiais
de Justiça, na tentativa de citação da parte ré, tendo a CEF manifestado o desejo de persistir na recuperação do capital mutuado.
Conforme requerido pela CEF, foram efetuadas consultas ao sistema da Receita Federal e do Tribunal Regional Eleitoral - RJ e
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expedidos ofícios, com o intuito de localizar o réu. Assim, não há como se afirmar a falta de interesse de agir da apelante. 3. Por
outro lado, verifica-se que a ação foi ajuizada em 28.03.2007 e até a data da prolação da sentença terminativa (07.12.2011),
simplesmente ainda não havia sido realizada a citação do réu. Ressalte-se que as consultas requeridas foram efetuadas, bem
como a expedição dos ofícios solicitados. E a CEF não providenciou a citação por edital do réu, conforme determinado pelo Juízo a
quo. Não há, portanto, como consentir no prosseguimento da ação. 4. É clara a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo, já que o interessado (CEF) não forneceu o endereço atualizado do réu, nem pediu citação por edital. A
extinção do processo, nos termos do artigo 267, IV, do CPC, é medida que se impõe. Precedentes deste Tribunal. 5. Apelação
conhecida e desprovida. (Apelação Cível nº 2007.51.01.005350-9/RJ, 7ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. José
Antônio Neiva. j. 22.08.2012, unânime, e-DJF2R 29.08.2012).Diante do exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de
Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.Custas processuais devidas pelo autor, com a
ressalva da gratuidade da justiça, nos termos art. 98, § 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se, via advogado.Dê ciência ao
Ministério Público Estadual.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Icatu/MA, 20 de maio de
2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA-Juiz Titular.
Icatu, 02 de setembro de 2019.
Karlos Alberto Ribeiro Mota
Juiz de Direito

Processo nº. 733-77.2013.8.10.0091- CRIM
Autor: Ministério Público do Estado do Maranhão
Acusada: Carlos Man de Jesus Pereira Assis
Advogado: Dr(a). José Luis Lopes Santos, OAB/MA 4445, Dr. Vinícius José Arouche Santos, OAB/MA 15993
INTIMAÇÃO do Advogado(a)(s): Dr(a). José Luis Lopes Santos, OAB/MA 4445, Dr. Vinícius José Arouche Santos, OAB/MA
15993,do inteiro teor do despacho, transcrito a seguir: DECISÃO Nos termos do art. 15, IV, da Lei de Organização Judiciária do
Maranhão, este juízo não é competente para apreciar pleitos no bojo da execução penal, vez que o apenado encontra-se
encarcerado em Unidade Penitenciária da Comarca de Rosário-MA. Do exposto, indefiro o pedido de fls. 328/330. Expeça-se a
guia de execução penal. Após, arquive-se o presente. Intime-se. Cumpra-se. Icatu, 02 de setembro de 2019. Karlos Alberto
Ribeiro Mota Juiz de Direito Titular
Icatu-MA, 02de setembrode 2019.

Karlos Alberto Ribeiro Mota
Juiz de Direito Titular

Igarapé Grande

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09659 Livro D - 0011 Folha: 091

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: FRANCISCO GILBERTO OLIVEIRA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Pedreiras/MA,
nascido aos dezesseis (16) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e setenta e cinco (1975), CI 055820042015-0
SESP/MA e CPF 748.156.523-68, domiciliado e residente à Avenida Manuel Matias, 299, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filho de
Raimundo Nonato Oliveira e Maria Izabel Oliveira e MARIA DE SOUSA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Igarapé
Grande/MA, nascida aos quinze (15) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e setenta e nove (1979), CI
0273750320043 SESP/MA e CPF 026.092.093-20, domiciliada e residente à Avenida Manoel Matias, 299, Centro, Bernardo do
Mearim-MA, filha de Raimundo Barbosa da Silva e Margarida de Sousa Silva. O processo teve inicio em 15/08/2019 quando os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 15 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09660 Livro D - 0011 Folha: 092

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: GERALDO DOS SANTOS ARAUJO, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos dezoito (18) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e noventa e cinco (1995), CI
0423937120117 SESP/MA e CPF 608.416.063-82, domiciliado e residente à Rua Antonio Rodrigues, S/N, Centro, Bernardo do
Mearim-MA, filho de Francisco de Paulo Xavier Araujo e Francisca Francelina dos Santos Araujo e ÉRICA SILVA VERAS, brasileira,
solteira, lavradora, natural de Bernardo do Mearim/MA, nascida aos dois (02) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e um
(2001), CI 048004832013-0 SESP/MA e CPF 613.901.843-90, domiciliada e residente à Rua Antonio Rodrigues, 13, Centro,
Bernardo do Mearim-MA, filha de Ozael Evangelista Veras Filho e Priscilene Oliveira Silva. O processo teve inicio em 15/08/2019
quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
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impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 15 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09661 Livro D - 0011 Folha: 093

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: PHILIPE HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de
Pedreiras/MA, nascido aos quatorze (14) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e noventa (1990), CI
23172142002-5 SSP/MA e CPF 050.249.213-99, domiciliado e residente à Av. Manoel Martins, s/n, Centro, Bernardo do Mearim-
MA, filho de Benedito Freitas do Nascimento e Rosangela Gomes do Nascimento e MARIA LEDEVANES DE BRITO SILVA,
brasileira, solteira, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos nove (09) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e
novecentos e oitenta (1980), CI 000051358396-3 SSP/MA e CPF 984.887.243-49, domiciliada e residente à Av. Manoel Matias,
s/n, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filha de João Marques da Silva e Maria Osmarina de Brito Silva. O processo teve inicio em
16/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do
exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos,
lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos
nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
_______________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09662 Livro D - 0011 Folha: 094

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ANTONIO ALVES DE SOUSA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos treze (13) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e setenta e cinco (1975), CI 00105730398-1 SSP/MA
e CPF 894.334.403-15, domiciliado e residente à Rua Principal, 100, Povoado Lago de Dentro, Centro, Bernardo do Mearim-MA,
filho de Ozita Alves de Sousa e REGILDA ABREU ARAUJO, brasileira, solteira, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA, nascida
aos onze (11) dias do mês de janeiro (01) do ano de mil e novecentos e setenta e sete (1977), CI 013098911998-0 SSP/MA e CPF
003.760.133-46, domiciliada e residente à Rua Principal, 100, Povoado Lago de Dentro, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filha de
Antonio Pereira de Araujo e Euzenira Abreu Araujo. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: DARLAN OLIVEIRA LIMA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA, nascido aos nove (09) dias do mês de dezembro (12) do ano de mil e novecentos e oitenta e seis (1986), CI 0335083820077 SESP
e CPF 602.308.113-45, domiciliado e residente à Rua Campo, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filho de Daniel Feitosa Lima e Maria da Piedade Oliveira Lima e CLEICIANE SANTOS MARQUES, brasileira, divorciada, lavradora, natural de Teresina/PI,
nascida aos doze (12) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e oitenta e três (1983), CI 013857122000-9 SSP/MA e CPF 964.233.823-87, domiciliada e residente à Rua Campo, s/n, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filha de Francisco Dias
Marques e Raimunda Marcelina Santos Marques. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
______________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

Termo: 09663 Livro D - 0011 Folha: 095

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09664 Livro D - 0011 Folha: 096

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: LENOILSON OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos vinte e oito (28) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e noventa e seis (1996), CI
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047983712013-7 SSP/MA e CPF 613.902.493-52, domiciliado e residente à Vila Mariano, 94, Caneleiro, Centro, Bernardo do
Mearim-MA, filho de Manoel Barbosa da Silva e Ana Santos Oliveira e MAYARA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira,
lavradora, natural de Buriticupu/MA, nascida aos cinco (05) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e um (2001), CI
068758292019-7 SSP/MA e CPF 632.935.183-03, domiciliada e residente à Vila Mariano, 94, Caneleiro, Centro, Bernardo do
Mearim-MA, filha de Raimundo Santos Oliveira e Madaíde Pedrosa da Silva. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09665 Livro D - 0011 Folha: 097

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ANDRE LUIS SOARES DE FRANÇA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos vinte e um (21) dias do mês de janeiro (01) do ano de mil e novecentos e oitenta e seis (1986), CI
026020152003-2 SSP/MA e CPF 043.019.073-51, domiciliado e residente à Av Manoel Martins, s/n, Centro, Bernardo do Mearim-
MA, filho de Antonio Jose de França e Ana Maria Soares de França e JOICE DO NASCIMENTO MENESES, brasileira, solteira,
lavradora, natural de Pedreiras/MA, nascida aos quatorze (14) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e noventa e
dois (1992), CI 024976082003-6 SESP/MA e CPF 049.183.163-36, domiciliada e residente à Av Manoel Martins, S/N, Centro,
Bernardo do Mearim-MA, filha de Luis de Sousa Meneses e Maria das Neves Marques do Nascimento. O processo teve início em
16/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III, V do Código Civil. Diante do
exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos,
lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos
nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09666 Livro D - 0011 Folha: 098

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ARLON MATOS DA SILVA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Santo Antônio dos
Lopes/MA, nascido aos dezesseis (16) dias do mês de janeiro (01) do ano de mil e novecentos e setenta e nove (1979), CI
018052712001-0 SSP/MA e CPF 007.505.743-30, domiciliado e residente à Av Manoel Martins, 4, Centro, Bernardo do Mearim-
MA, filho de Francisca Matos da Silva e DAIANA MOURA DE MATOS, brasileira, solteira, lavradora, natural de Pedreiras/MA,
nascida aos vinte e oito (28) dias do mês de janeiro (01) do ano de mil e novecentos e noventa e quatro (1994), CI
041102512010-0 SSP/MA e CPF 059.967.353-26, domiciliada e residente à Av Manoel Martins, 4, Centro, Bernardo do Mearim-
MA, filha de Jose Rodrigues de Matos e Maria Moura de Matos. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

Termo: 09667 Livro D - 0011 Folha: 099
EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem se casar: JOÃO BATISTA PEREIRA MATOS, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido ao primeiro (1°) dia do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e setenta e um (1971), CI
1168739578 SSP/BA e CPF 001.757.453-66, domiciliado e residente à Avenida Manoel Matias, 31, Centro, Bernardo do Mearim-
MA, filho de Adriano Vidal Pereira e Helena Pereira Matos e FRANCILENE GOMES DOS SANTOS, brasileira, solteira, lavradora,
natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e um (21) dias do mês de janeiro (01) do ano de mil e novecentos e oitenta e dois
(1982), CI 23134972002-6 SSP/MA e CPF 017.836.693-57, domiciliada e residente à Avenida João Carvalho, 31, Centro, Bernardo
do Mearim-MA, filha de Antonio Pereira dos Santos e Elisa Gomes dos Santos. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
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para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09668 Livro D - 0011 Folha: 100

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: MATEUS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Trizidela do Vale/MA,
nascido aos quinze (15) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil (2000), CI 056236612015-0 SSP/MA e CPF
620.977.563-28, domiciliado e residente à Povoado Bananas, s/n, Bananas, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filho de Antonio
Francisco Alves da Silva e Dalvina Pereira da Silva e LIDIANE DA SILVA NASCIMENTO, brasileira, solteira, lavradora, natural de
Igarapé Grande/MA, nascida aos dezoito (18) dias do mês de maio (05) do ano de mil e novecentos e noventa e nove (1999), CI
058569212016-0 SSP/MA e CPF 630.284.013-98, domiciliada e residente à Povoado Bananas, s/n, Bananas, Centro, Bernardo do
Mearim-MA, filha de José Wanderley do Nascimento e Antonia da Silva Nascimento. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando
os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09669 Livro D - 0011 Folha: 101

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: NETANIAS CAMPELO DA SILVA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Pedreiras/MA,
nascido aos trinta (30) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e oitenta e quatro (1984), CI 21111902002-2
GEJUSPC/MA e CPF 009.502.513-80, domiciliado e residente à Vila Mariano, 62, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filho de
Amilton Campelo da Silva e Leides Campelo da Silva e ROSICLEIA NOGUEIRA DA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, natural
de Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e quatro (24) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e novecentos e oitenta e três
(1983), CI 023112312002-8 SESP/MA e CPF 020.830.183-62, domiciliada e residente à Vila Mariano, 62, Centro, Bernardo do
Mearim-MA, filha de José Alves da Silva e Antonia Maria Nogueira da Silva. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09670 Livro D - 0011 Folha: 102

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JOSÉ ORISVALDO VIANA PINTO, brasileiro, lavrador, divorciado, natural de Poção de
Pedras/MA, nascido aos treze (13) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e novecentos e sessenta e quatro (1964), CI 775035
SSP/MA e CPF 225.656.553-04, domiciliado e residente à Av Manoel Matias, s/n, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filho de
Osvaldo Melo Pinto e Maria Lucimar Viana e MARIA DE LOURDES SOUSA NASCIMENTO, brasileira, solteira, lavradora, natural
de Pedreiras/MA, nascida aos nove (09) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e oitenta e um (1981), CI
13264351999-9 GEJUSPC/MA e CPF 010.217.773-23, domiciliada e residente à Av Manoel Matias, Vila Brasil, Centro, Bernardo
do Mearim-MA, filha de Maria Raimunda Sousa Nascimento. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
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Termo: 09671 Livro D - 0011 Folha: 103
EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem se casar: ISAIAS CAMPELO DA SILVA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos vinte e cinco (25) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e setenta e três (1973), CI 000030759294-4
SSP/MA e CPF 991.296.633-34, domiciliado e residente à Rua Principal, s/n, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filho de Amilton
Campelo da Silva e Leides Campelo da Silva e MARGARIDA DE SOUSA PIMENTEL RUFINO, brasileira, divorciada, lavradora,
natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos cinco (05) dias do mês de junho (06) do ano de mil e novecentos e sessenta e seis
(1966), CI 000019671693-4 SSP/MA e CPF 992.811.393-91, domiciliada e residente à Rua Principal, Centro, Bernardo do Mearim-
MA, filha de José Ferreira Pimentel e Benedita de Sousa Pimentel. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

Termo: 09672 Livro D - 0011 Folha: 104

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: PAULO RICARDO DO NASCIMENTO FERREIRA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de
Igarapé Grande/MA, nascido aos vinte e três (23) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e oitenta e seis (1986),
CI 016502812000-7 SESP/MA e CPF 019.753.553-42, domiciliado e residente à Avenida Manoel Matias, s/n, Centro, Bernardo do
Mearim-MA, filho de Antonio Camilo Ferreira Irmão e Maria do Nascimento Ferreira e SAMYA FERNANDA DAVID RODRIGUES
MOITA, brasileira, solteira, enfermeira, natural de Teresina/PI, nascida aos trinta e um (31) dias do mês de março (03) do ano de
mil e novecentos e oitenta e seis (1986), CI 019764412002-7 SESP/MA e CPF 010.485.953-90, domiciliada e residente à Avenida
Manoel Matias, s/n, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filha de Francisco Orlando de Sousa Moita e Francisca David Rodrigues
Moita. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V
do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao
conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
______________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09673 Livro D - 0011 Folha: 105

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: VALDECI TEIXEIRA DE SOUSA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos vinte e nove (29) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e setenta e um (1971), CI 000094276098-0
SSP/MA e CPF 854.167.543-20, domiciliado e residente à Rua Encantado, s/n, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filho de Francisco
Pereira de Sousa e Benedita Teixeira de Sousa e RAIMUNDA NONATA ALVES DOS SANTOS, brasileira, divorciada, lavradora,
natural de Coroatá/MA, nascida aos vinte e oito (28) dias do mês de janeiro (01) do ano de mil e novecentos e oitenta e cinco
(1985), CI 034328622007-2 SSP/MA e CPF 602.690.503-02, domiciliada e residente à Rua Encantado, s/n, Centro, Bernardo do
Mearim-MA, filha de Maria Alves dos Santos. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09674 Livro D - 0011 Folha: 106

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Brejo/MA, nascido
aos vinte e sete (27) dias do mês de dezembro (12) do ano de mil e novecentos e cinquenta e seis (1956), CI 042895692011-0
SSP/MA e CPF 617.783.433-76, domiciliado e residente à Rua Principal, 9, Povoado Melão, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filho
de Delfina Pereira dos Santos e SIMONE ROCHA DA SILVA, brasileira, divorciada, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA,
nascida aos dez (10) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e novecentos e setenta e três (1973), CI 050770142013-5 SSP/MA
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e CPF 493.224.863-68, domiciliada e residente à Rua Principal, 9, Povoado Melão, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filha de
Antonia Rocha da Silva. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo
art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para
constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09675 Livro D - 0011 Folha: 107

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ROMÁRIO DE ARAÚJO LIMA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Joselândia/MA,
nascido aos vinte e um (21) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e oitenta e sete (1987), CI 23124602002-1
GEJUSPC e CPF 019.966.743-82, domiciliado e residente à Rua Principal, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filho de Leonardo de
Sousa Lima e Francisca de Araujo Lima e NAYARA VIANA DA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Pedreiras/MA,
nascida aos vinte e dois (22) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e noventa e um (1991), CI
033564352007-3 SSP/MA e CPF 047.097.533-42, domiciliada e residente à Rua Principal, s/n, Centro, Bernardo do Mearim-MA,
filha de Antonio Laurindo da Silva e Zildene Viana. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09676 Livro D - 0011 Folha: 108

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JOÃO DE DEUS CHAVES DE FRANÇA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos oito (08) dias do mês de março (03) do ano de mil e novecentos e setenta e oito (1978), CI
000059922796-6 GEJUSPC/MA e CPF 823.155.823-34, domiciliado e residente à Av. Manoel Matias, 291, Centro, Bernardo do
Mearim-MA, filho de Gerusa Chaves de França e GARDENIA SANTOS DE MACEDO, brasileira, solteira, lavradora, natural de
Igarapé Grande/MA, nascida aos três (03) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e novecentos e oitenta e seis (1986), CI
042119902011-0 SSP/MA e CPF 023.088.973-50, domiciliada e residente à Av Manoel Matias, 291, Centro, Bernardo do Mearim-
MA, filha de Antonio Alves Pereira de Macedo e Maria Santos de Macedo. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09677 Livro D - 0011 Folha: 109

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: WELDE DE SOUSA BASTOS, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido ao primeiro (1°) dia do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e oitenta e dois (1982), CI 20836332002-8
GEJSPC/MA e CPF 027.709.163-27, domiciliado e residente à Av Manoel Matias, 1, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filho de
Antonio Pimentel Bastos e Antonia de Sousa Bastos e VANUSA DE ABREU SOARES, brasileira, solteira, técnica de enfermagem,
natural de São Paulo/SP, nascida aos onze (11) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e oitenta e seis (1986), CI
024958522003-9 SSP/MA e CPF 034.008.363-89, domiciliada e residente à Av Manoel Matias, 1, Centro, Bernardo do Mearim-MA,
filha de José de Ribamar Soares e Angelita Rodrigues de Abreu Soares. O processo teve inicio em 16/08/2019 quando os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 16 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta
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JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09678 Livro D - 0011 Folha: 110

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: WANDERSON DA CRUZ LOPES, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e noventa e quatro (1994), CI 042101522011-0
SESP/MA e CPF 608.025.013-62, domiciliado e residente à Rua Cantinho, Cantinho do Gavião, Zona Rural, Bernardo do Mearim-
MA, filho de Francisco Pereira Lopes e Antonia Cirqueira da Cruz e KELMA DE ARAUJO LOPES, brasileira, solteira, lavradora,
natural de Pedreiras/MA, nascida aos dois (02) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e noventa e três (1993),
CI 042427872011-7 SSP/MA e CPF 608.452.313-75, domiciliada e residente à Rua Cantinho, s/n, Cantinho do Gavião, Zona Rural,
Bernardo do Mearim-MA, filha de Antonio Rodrigues de Melo Lopes e Maria Aparecida Alves de Araujo. O processo teve inicio em
19/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do
exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos,
lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos
nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 19 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09679 Livro D - 0011 Folha: 111

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: MARCOS ANDRE DE SOUSA ARAUJO, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de
Pedreiras/MA, nascido aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e noventa e nove (1999), CI
047992692013-9 SSP/MA e CPF 613.903.893-67, domiciliado e residente à Rua Campo, s/n, Centro, Bernardo do Mearim-MA,
filho de Aluisio Alves de Araujo e Maria Gonzaga de Sousa e MARIA DOS REIS PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, lavradora,
natural de Poção de Pedras/MA, nascida aos vinte e três (23) dias do mês de janeiro (01) do ano de mil e novecentos e noventa e
quatro (1994), CI 045539302012-3 SESP/MA e CPF 068.103.053-43, domiciliada e residente à Et Tangara, S/N, Tangara II,
Centro, Bernardo do Mearim-MA, filha de Francisco da Silva Lima e Maria Helena Pereira Lima. O processo teve inicio em
19/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do
exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos,
lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos
nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 19 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09680 Livro D - 0011 Folha: 112

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JEFFERSON DE MELO LIMA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de São Luís/MA, nascido
aos vinte e três (23) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e novecentos e noventa e dois (1992), CI 025285142003-4 SSP/MA
e CPF 054.638.641-52, domiciliado e residente à Rua Melancias, 15638, Rural, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filho de José
Cordeiro Lima e Cicera Nascimento de Melo e FRANCISCA SILVA ALENCAR, brasileira, solteira, lavradora, natural de
Pedreiras/MA, nascida aos vinte (20) dias do mês de março (03) do ano de mil e novecentos e noventa e sete (1997), CI
051669442014-6 SSP/MA e CPF 617.634.593-65, domiciliada e residente à Rua Melancias, 15638, Centro, Bernardo do Mearim-
MA, filha de José Ribamar da Costa Alencar e Maria das Dores Silva Alencar. O processo teve inicio em 19/08/2019 quando os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 19 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09681 Livro D - 0011 Folha: 113

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JARDIEL SILVINO DE JESUS, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
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nascido aos oito (08) dias do mês de maio (05) do ano de mil e novecentos e oitenta e nove (1989), CI 033518522007-9 SESP/MA
e CPF 602.312.653-79, domiciliado e residente à Rua do Melão, 60, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filho de Luiz José de Jesus e
Maria Alice Silvino de Jesus e ISNADIA MARIA DE SOUSA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Buriti Bravo/MA, nascida aos
vinte e oito (28) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e oitenta e oito (1988), CI 000121640499-0 SSP/MA e
CPF 035.259.893-00, domiciliada e residente à Rua Melão, 60, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filha de Maria Francisca de
Sousa. O processo teve inicio em 19/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V
do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao
conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 19 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09682 Livro D - 0011 Folha: 114

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: MAXWELL DA SILVA SOUSA, brasileiro, estudante, solteiro, natural de Trizidela do Vale/MA,
nascido aos vinte e três (23) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil (2000), CI 0480019920132 SESP/MA e CPF
613.923.573-14, domiciliado e residente à Avenida Manoel Matias, 122, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filho de Gilliard Paiva
Sousa e Antonia Silene Soares da Silva e THAYS CRISTYNA VERAS VENÂNCIO, brasileira, solteira, lavradora, natural de
Pedreiras/MA, nascida aos vinte e um (21) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e noventa e nove (1999), CI
047977952013-1 SSP/MA e CPF 613.903.523-66, domiciliada e residente à Avenida Manoel Matias, 122, Centro, Bernardo do
Mearim-MA, filha de Francisco Francildo Bezerra Venâncio e Maria Rosilda Bezerra Veras. O processo teve inicio em 19/08/2019
quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 19 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09683 Livro D - 0011 Folha: 115
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: NAYSON GLEIDSON SEREJO DOS SANTOS, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de São
Luís/MA, nascido aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e noventa e cinco (1995), CI
056895932015-4 SSP/MA e CPF 627.556.543-84, domiciliado e residente à Rua Encantado de Cima, s/n, Centro, Bernardo do
Mearim-MA, filho de José Alexandre dos Santos e Maria Edilene Furtado Serejo e MARINA DOS SANTOS SILVA, brasileira,
solteira, lavradora, natural de Bernardo do Mearim/MA, nascida aos vinte e três (23) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e
novecentos e oitenta e nove (1989), CI 033584662007-2 SSP/MA e CPF 602.311.713-90, domiciliada e residente à Rua Encantado
de Cima, s/n, Centro, Bernardo do Mearim-MA, filha de Antonio José da Silva e Wilma Gomes dos Santos Silva. O processo teve
inicio em 19/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante
do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de
todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus
aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 19 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09711 Livro D - 0011 Folha: 143

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: FRANCISCO ARAUJO CARNEIRO, brasileiro, lavrador, divorciado, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos dezesseis (16) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e noventa (1990), CI
022307752002-4 SESP/MA e CPF 051.253.553-13, domiciliado e residente à Rua João Soares, 30, Centro, Igarapé Grande-MA,
filho de Guilherme Simplicio Carneiro e Maria Helena Araujo Carneiro e MARIA DE FATIMA COSTA DA CONCEIÇÃO, brasileira,
solteira, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e oito (28) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e
novecentos e noventa e três (1993), CI 041455562011-1 SESP/MA e CPF 064.265.823-44, domiciliada e residente à Rua João
Soares, 30, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Jose Alsemo da Conceição e Maria Costa Soares. O processo teve início em
22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III, V do Código Civil. Diante do
exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos,
lavro o presente para ser para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem
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ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.
Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.

________________________________
ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO

Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09712 Livro D - 0011 Folha: 144

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: FRANCISCO SOARES DE SOUSA, brasileiro, motorista, divorciado, natural de IGARAPE
GRANDE/MA, nascido aos trinta e um (31) dias do mês de maio (05) do ano de mil e novecentos e setenta (1970), CI
042102092011-7 SESP/MA e CPF 452.347.793-00, domiciliado e residente à Rua João Castelo, 68, Centro, IGARAPE GRAN DE-
MA, filho de José Pereira de Sousa e Ana Soares de Sousa e FRANCISCA JAQUELINA RICARDO DE ARAUJO, brasileira,
solteira, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e oito (28) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e
novecentos e setenta e sete (1977), CI 675990963 e CPF 002.638.323-33, domiciliada e residente à R 02, Quadra 16, Centro,
Igarapé Grande- MA, filha de Manoel Alves de Araújo e Lucimar Ricardo de Araújo. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando
os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III, V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos
do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09713 Livro D - 0011 Folha: 145

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ERINALDO DA FROTA SOUSA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos vinte e oito (28) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e noventa (1990), CI 222633420024
GEJSPC/MA e CPF 040.712.303-20, domiciliado e residente à Rua Alto Pinheiro, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Gonçalo
Rodrigues Sousa e Marlene Pereira da Frota e VALDINETE PEREIRA DA CRUZ, brasileira, solteira, lavrador, natural de Igarapé
Grande/MA, nascida aos dezessete (17) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e noventa e quatro (1994), CI
0407339520107 SESP/MA e CPF 060.596.503-09, domiciliada e residente à R. ALTO PINHEIRO, Centro, Igarapé Grande-MA,
filha de Francisco Luis da Cruz e Maria Madalena Pereira da Cruz. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser ser para ser
publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do
art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09714 Livro D - 0011 Folha: 146

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: MARCOS EVANGELISTA DE SOUSA ARAUJO, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de
Igarapé Grande/MA, nascido aos vinte e seis (26) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e noventa e dois (1992), CI
033472632007-0 SESP/MA e CPF 038.051.203-38, domiciliado e residente à Povoado Alto Bela Vista, s/n, Centro, Igarapé
Grande-MA, filho de Ester de Sousa Araujo e JOINA CRUZ QUEIROZ, brasileira, solteira, lavradora, natural de Gonçalves Dias/MA,
nascida aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio (05) do ano de mil e novecentos e noventa e três (1993), CI 041073552010-3
SSP/MA e CPF 607.044.053-69, domiciliada e residente à Povoado Alto Bela Vista, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de
Francisco de Assis Lopes Queiroz e Julissa Araujo Cruz. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram
os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

Termo: 09715 Livro D - 0011 Folha: 147
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EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: MARQUES BATISTA LOPES, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA, nascido aos
vinte e dois (22) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e noventa e seis (1996), CI 045539332012-7 SSP/MA e
CPF 068.368.063-31, domiciliado e residente à Rua Santo Antonio, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Paulo Vieira Lopes e
Eclesia Feitosa Batista e JUSSARA DE JESUS MESQUITA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Poção de Pedras/MA, nascida
aos dezesseis (16) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil (2000), CI 065174742018-1 SESP/MA e CPF 092.301.863-84,
domiciliada e residente à Rua Santo Antonio, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Francisco de Jesus Donato e Maria
Jocimary de Oliveira Mesquita. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos
pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para
constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09716 Livro D - 0011 Folha: 148

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JOSÉ CLAUDIO DA SILVA CRAVEIRO, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Matias
Olímpio/PI, nascido aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e oitenta e quatro (1984), CI
22316402002-0 GEJUSPC/MA e CPF 014.980.233-12, domiciliado e residente à Vila Dolar, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho
de Manoel Craveiro e Francisca das Chagas Teixeira da Silva e MARIA ERICA LOPES DA SILVA, brasileira, solteira, auxiliar de
escritório, natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e
noventa e um (1991), CI 041737302011-1 SESP/MA e CPF 054.547.543-07, domiciliada e residente à Vila Dolar, s/n, Centro,
Igarapé Grande-MA, filha de Aderbal Marculino da Silva e Maria Pureza Lopes da Silva. O processo teve inicio em 22/08/2019
quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III, V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09717 Livro D - 0011 Folha: 149

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ADRIANO DA CASTRO SILVA, brasileiro, Autônomo, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos quatorze (14) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e oitenta e nove (1989), CI 8856414 SSP/PI e
CPF 602.260.883-08, domiciliado e residente à Rua João Soares, 25, CENTRO, Igarapé Grande- MA, filho de Antônio Pereira da
Silva e Eva de Castro Silva e ANTONIA RODRIGUES SILVA, brasileira, solteira, Autônoma, natural de Lago do Junco/MA, nascida
aos vinte e nove (29) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e noventa e dois (1992), CI 039135152010-0
SSP/MA e CPF 056.772.933-85, domiciliada e residente à Rua João Soares, s/n, CENTRO, IGARAPE GRANDE-MA, filha de Jose
Lopes da Silva e Maria Francisca Rodrigues Silva. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III, V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09718 Livro D - 0011 Folha: 150

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ELISON PEDRO BARROS CUNHA, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos cinco (05) dias do mês de fevereiro (02) do ano de mil e novecentos e oitenta e nove (1989), CI 0222626820020
SESP/MA e CPF 602.285.053-30, domiciliado e residente à Vila Dolar, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Pedro Cunha Filho
e Maria de Fatima Barros Cunha e CLEYANE CARNEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA,
nascida aos três (03) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e oitenta e nove (1989), CI 0410721620100 e CPF
029.776.953-70, domiciliada e residente à Vila Galvão, Igarapé Grande-MA, filha de Benedito Marques da Silva e Rozalina
Carneiro da Silva. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art.
1.525 ns. I, III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar
e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça
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do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.
Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.

________________________________
ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO

Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09719 Livro D - 0011 Folha: 151

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JOSÉ PATRICIO DE CASTRO, brasileiro, zelador, divorciado, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos três (03) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e setenta (1970), CI 27117132003-1 GEJUSPC/MA e
CPF 127.990.448-83, domiciliado e residente Conjunto Frei Pascoal, s/n, Centro,Igarapé Grande-MA, filho de Cícero Patricio de
Sousa e Adalgisa de Castro Sobrinho e MARIA IRENI DA SILVA CRAVEIRO, brasileira, solteira, autônomo, natural de Igarapé
Grande/MA, nascida aos vinte e um (21) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e oitenta e nove (1989), CI
5398660 SSP/GO e CPF 032.970.331-50, domiciliada e residente à Conjunto Frei Pascoal, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filha
de Manoel Craveiro e Francisca das Chagas da Silva Craveiro. O processo teve início em 22/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III, V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

Termo: 09720 Livro D - 0011 Folha: 152

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ADRIAN SOUSA RAMOS, brasileiro, Autônomo, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos quatro (04) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e um (2001), CI 061382732017-7 SESP/MA e CPF
087.574.973-97, domiciliado e residente à Rua Alto Pinheiro, 36, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Francisco Fernandes Ramos
e Regiane dos Santos Sousa e ELIANE PEREIRA DOS REIS, brasileira, solteira, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA,
nascida aos quatorze (14) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e noventa (1990), CI 29280702005-0
GEJUSPC/MA e CPF 049.240.603-05, domiciliada e residente à Rua Alto Pinheiro, 36, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de
Francisco dos Reis Conceição e Maria Pereira dos Reis. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram
os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
______________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09721 Livro D - 0011 Folha: 153

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: LEUGIN VIANA, brasileira, lavrador, solteira, natural de Igarapé Grande/MA, nascido aos
vinte e dois (22) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e oitenta e três (1983), CI 223229020029 GEJUSPC/MA e
CPF 345.767.738-79, domiciliado e residente à Alto Pinheiro, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Carmelita Viana e VALDELICE
DE MATOS ARAUJO, brasileira, solteira, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos dezenove (19) dias do mês de
novembro (11) do ano de mil e novecentos e oitenta e sete (1987), CI 0222771120026 SESP/MA e CPF 027.570.373-82,
domiciliada e residente à Alto Pinheiro, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Rita de Matos Araujo. O processo teve inicio em
22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do
exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. . E para constar e chegar este ao conhecimento de todos,
lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos
nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09722 Livro D - 0011 Folha: 154
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EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ELTON DA SILVA GOMES, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Pedreiras/MA, nascido
aos seis (06) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e oitenta e seis (1986), CI 037324442009-0 SSP/MA e CPF
603.947.463-76, domiciliado e residente à Rua Principal, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Edmilson Vieira Gomes e Maria
da Silva Gomes e TAIS DO NASCIMENTO DINIZ, brasileira, solteira, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos
quatorze (14) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e noventa e seis (1996), CI 046772882012-8 SSP/MA e CPF
069.602.713-55, domiciliada e residente à Rua Principal, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Jose Francisco Diniz e Francisca do
Nascimento Diniz. O processo teve início em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art.
1.525 ns. I, III, V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar
e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09723 Livro D - 0011 Folha: 155

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JOSAFÁ GOMES DA SILVA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos dezenove (19) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e sessenta e cinco (1965), CI 0177541520019
SESP/MA e CPF 292.277.043-53, domiciliado e residente à RUA PRINCIPAL, MUTIRÃO, Centro, Igarapé Grande- MA, filho de
Severino Gomes da Silva e Geralda Gomes da Silva e MARIA CAMILO DA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Igarapé
Grande/MA, nascida aos dois (02) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e sessenta e três (1963), CI
0215230820027 SESP/MA e CPF 945.910.913-68, domiciliada e residente à Rua Principal, Mutirão, Centro, Igarapé Grande- MA,
filha de Manoel Nascimento da Silva e Emília Camilo da Silva. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09724 Livro D - 0011 Folha: 156

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ELIAS ALVES DE CARVALHO, brasileiro, autônomo, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e setenta e sete (1977), CI 548043965 e CPF
792.101.553-00, domiciliado e residente à Rua Tiradentes, 28, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de José Duarte de Carvalho e
Maria Alves de Carvalho e HAGACIMONE FERREIRA OLIVEIRA, brasileira, solteira, autônoma, natural de Igarapé Grande/MA,
nascida aos doze (12) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e oitenta e um (1981), CI 169336520018 GEJSPC/MA
e CPF 029.249.833-04, domiciliada e residente à Rua Tiradentes, 28, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Francisco das Chagas
de Oliveira e Lizete Alves Ferreira Oliveira. O processo teve início em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III, V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09725 Livro D - 0011 Folha: 157

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: RENÊ RODRIGUES BATISTA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos vinte e um (21) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e oitenta e um (1981), CI 58856932-X SSP/MA e
CPF 003.280.413-00, domiciliado e residente à Rua Principal, 16, Centro, Igarapé Grande- MA, filho de Manoel Lopes Batista e
Terezinha Rodrigues Batista e ANA PAULA PRADO PAIVA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Poção de Pedras/MA,
nascida aos quatro (04) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e oitenta e oito (1988), CI 032343462006-5
SESP/MA e CPF 040.181.723-70, domiciliada e residente à Rua Principal, 16, Centro, Igarapé Grande- MA, filha de Lauro Ferreira
de Paiva e Marlene de Sousa Prado Paiva. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
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Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.
Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.

________________________________
ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO

Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09726 Livro D - 0011 Folha: 158

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JOSÉ ADAILSON DOS SANTOS SILVA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos vinte e um (21) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e oitenta (1980), CI
1057304988 SESP/MA e CPF 036.740.163-03, domiciliado e residente à PV Centro do Molitão, Centro do Molitão, Igarapé
Grande-MA, filho de Antonio Machado da Silva e Antonia Maria dos Santos Silva e JOELSA SOUSA DA SILVA, brasileira, solteira,
lavradora, natural de Trizidela do Vale/MA, nascida aos doze (12) dias do mês de março (03) do ano de mil e novecentos e
noventa e oito (1998), CI 0503777820130 SESP/MA e CPF 616.336.723-52, domiciliada e residente à PV Centro do Molitão,
Centro do Molitão, Igarapé Grande-MA, filha de Antonio Manoel da Silva e Maria Licia Sousa da Silva. O processo teve inicio em
22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do
exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos,
lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos
nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09727 Livro D - 0011 Folha: 159

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: REINALDO ANGELO DE SOUSA BATISTA, brasileira, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos nove (09) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e novecentos e noventa e quatro (1994), CI
042009442011-7 SESP/MA e CPF 607.978.403-38, domiciliado e residente à Rua Leopoldina Vale, 28, Centro, Igarapé Grande-
MA, filho de Raimundo de Sousa Batista e Marlene Angelo de Sousa Batista e AMANDA HELLEN MOURA BARROSO DA
COSTA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos quatorze (14) dias do mês de maio (05) do ano
de mil e novecentos e noventa e oito (1998), CI 033423772007-6 SESP/MA e CPF 072.227.123-99, domiciliada e residente à Rua
Leopoldina Vale, 28, Centro, Igarapé Grande- MA, filha de Heleno Barroso da Costa e Francisca Andreza Moura da Costa. O
processo teve início em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III, V do
Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao
conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09728 Livro D - 0011 Folha: 160

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: RAPHAEL DA SILVA LIMA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos treze (13) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e oitenta e oito (1988), CI 039343522010-9
SSP/MA e CPF 050.208.283-60, domiciliado e residente à Avenida Santa Madalena, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de
Francisco das Chagas Mendes Lima e Ivanilde da Silva Lima e BETIANE RIBEIRO LOPES, brasileira, solteira, lavradeira, natural
de Lago do Junco/MA, nascida aos onze (11) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e noventa e três (1993), CI
0391509720108 SESP/MA e CPF 605.523.863-24, domiciliada e residente à Avenida Santa Madalena, s/n, Centro, Igarapé
Grande-MA, filha de Francisco Ferreira Lopes e Maria de Nazare Ribeiro Lopes. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III, V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09729 Livro D - 0011 Folha: 161
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EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: RONALDO BEZERRA DE SOUSA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos vinte (20) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e noventa e seis (1996), CI
0518411420141 SESP/MA e CPF 617.799.683-37, domiciliado e residente à POVOADO SOARES, SOARES, IGARAPE GRANDE-
MA, filho de Francisco Mota de Sousa e Maria Aparecida de Sousa e MARIA JAQUELINE ARAUJO DE SOUSA, brasileira, solteira,
Autonoma, natural de Pedreiras/MA, nascida aos dois (02) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dois (2002), CI
0627054720171 SESP/MA e CPF 627.411.653-27, domiciliada e residente à Pov. Soares, Soares, Igarapé Grande-MA, filha de
Antonio Rocha de Sousa e Francilene Pinto de Araujo. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram
os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja
apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário
de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código
Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09730 Livro D - 0011 Folha: 162

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: SYLAS DE SOUSA SANTOS, brasileiro, autônomo, solteiro, natural de Brasília/DF, nascido
aos dezenove (19) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil (2000), CI 0521464720143 SESP/MA e CPF 618.116.213-50,
domiciliado e residente à Rua da Mangueira, 74, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Jose Horacio Barbosa dos Santos e Maria
Antonia de Sousa Santos e RHANNA CALYNNE JACAUNA OLIVEIRA DE CARVALHO, brasileira, solteira, Autonoma, natural de
Pedreiras/MA, nascida aos dez (10) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil (2000), CI 0522120620149 SESP/MA e CPF
618.186.933-64, domiciliada e residente à Rua da Mangueira, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Josenildo Alves de Carvalho e
Cassia Gledys Jacauna Oliveira de Carvalho. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III, V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09731 Livro D - 0011 Folha: 163

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: FRANCISCO MAYCON DAMASCENO TEIXEIRA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de
Igarapé Grande/MA, nascido aos vinte e cinco (25) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e noventa e um
(1991), CI 0381929520098 SESP/MA e CPF 055.606.103-99, domiciliado e residente à Rua Bela Vista, 36, Alto Bela Vista, Centro,
Igarapé Grande-MA, filho de Jose Costa Teixeira e Rita Damasceno Teixeira e MILENA DA SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira,
lavradora, natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos oito (08) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e noventa e
um (1991), CI 0223249720026 SESP/MA e CPF 086.856.619-51, domiciliada e residente à Rua Bela Vista, Alto Bela Vista, Igarapé
Grande-MA, filha de Vicente Granjeiro Ribeiro e Vania Santana da Silva Ribeiro. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09732 Livro D - 0011 Folha: 164

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: OSVALDO LIMA BULHÃO, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Pedreiras/MA, nascido aos
trinta (30) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e novecentos e sessenta e dois (1962), CI 033520672007-5 SESP/MA e CPF
002.864.023-35, domiciliado e residente à Rua das Laranjeiras, 39, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Raimundo Salazar Bulhão
e Tereza Lima Bulhão e MARIA DE JESUS PEQUENO DE SOUSA, brasileira, solteiro, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA,
nascida aos trinta (30) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e sessenta e quatro (1964), CI 22315922002-4
GEJUSPC/MA e CPF 008.052.673-01, domiciliada e residente à Rua das Laranjeiras, S/N, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de
Valdimiro Antonio de Sousa e Marina Pequeno de Sousa. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes
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apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I, III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09733 Livro D - 0011 Folha: 165

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: FRANCISCO DE JESUS VALE, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio (05) do ano de mil e novecentos e oitenta e três (1983), CI 0284272320048
SESP/MA e CPF 029.298.843-55, domiciliado e residente à RUA DOLAR 4, VILA GALVÃO, Igarapé Grande-MA, filho de
Felomeno Pereira Vale e Maria da Conceição de Jesus Vale e MARIA WILSA ALVES TEIXEIRA, brasileira, solteira, lavradora,
natural de Pedreiras/MA, nascida aos quinze (15) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e oitenta e três (1983), CI
22277492002-3 GEJUSPC/MA e CPF 949.314.533-68, domiciliada e residente à Rua Dolar, 04, Vila Galvão, Igarapé Grande-MA,
filha de Benedito Lopes Teixeira e Cicera Alves Teixeira. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram
os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09734 Livro D - 0011 Folha: 166

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: RAIMUNDO CLEILTON NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, brasileiro, lavrador, solteiro,
natural de Lago da Pedra/MA, nascido aos vinte e quatro (24) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e noventa
e dois (1992), CI 037354612009-9 SESP/MA e CPF 036.877.473-28, domiciliado e residente à Rua Galvão, 2, Vila Galvão, Igarapé
Grande-MA, filho de Raimundo Rufino de Paulo e Maria Antonia Nascimento de Sousa Paulo e REGIANE DE ARAUJO
MESQUITA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Arame/MA, nascida aos vinte e quatro (24) dias do mês de setembro (09) do
ano de mil e novecentos e noventa e quatro (1994), CI 040736112010-8 SESP/MA e CPF 608.052.563-18, domiciliada e residente
à Rua Galvão, 2, Vila, Igarapé Grande-MA, filha de Antonio Dutra Mesquita Filho e Maria Antonia de Araujo Mesquita. O processo
teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil.
Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. . E para constar e chegar este ao conhecimento
de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem
ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09735 Livro D - 0011 Folha: 167

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: Raimundo Nonato do Nascimento Araujo, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos vinte (20) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e oitenta e sete (1987), CI 22312312002-0
GEJUSPC/MA e CPF 032.364.723-59, domiciliado e residente à Travessa Chico Costa, 02, Francisca Matias, Igarapé Grande-MA,
filho de Domingos Lima Araujo e Neuza do Nascimento Araujo e VANESSA DA SILVA ALBINO, brasileira, divorciada, autonoma,
natural de Pedreiras/MA, nascida aos vinte e oito (28) dias do mês de maio (05) do ano de mil e novecentos e noventa e três
(1993), CI 0414558320119 SSP/MA e CPF 613.511.373-95, domiciliada e residente à Travessa Chico Costa, 0, Francisca Matias,
Igarapé Grande-MA, filha de Nilton Santana Albino e Lusineide Camilo da Silva. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta
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JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

Termo: 09736 Livro D - 0011 Folha: 168

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: RAIMUNDO LEITE DA SILVA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Lago do Junco/MA,
nascido aos vinte e sete (27) dias do mês de fevereiro (02) do ano de mil e novecentos e noventa (1990), CI 035928362008-3
SESP/MA e CPF 048.721.723-37, domiciliado e residente à Avenida Santa Madalena, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de
Antonio Rodrigues da Silva e Francisca Leite da Silva e MARINETE MONTEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, natural
de Lago do Junco/MA, nascida aos vinte e quatro (24) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e oitenta (1980),
CI 22315882002-8 GEJSPC/MA e CPF 022.358.263-85, domiciliada e residente à Avenida Santa Madalena, s/n, Santa Madalena,
Igarapé Grande-MA, filha de Raimundo Pinheiro da Silva e Cleonice Augusto Monteiro da Silva. O processo teve inicio em
22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do
exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos,
lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos
nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

Termo: 09737 Livro D - 0011 Folha: 169

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: WALKENEDE SANTIAGO DE SOUSA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos quatro (04) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e oitenta (1980), CI 364022036
SESP/SP e CPF 109.539.297-28, domiciliado e residente à Rua do Sol, 77, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Raimundo Ribeiro
de Sousa e Maria das Dores Santiago de Sousa e ELIÉCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, lavradora, natural de
Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e dois (22) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e oitenta e seis
(1986), CI 0157072920001 SESP/MA e CPF 115.236.927-07, domiciliada e residente à Rua do Sol, 73, Centro, Igarapé Grande-
MA, filha de Raimundo Dias de Oliveira e Francisca Ferreira de Oliveira. O processo teve inicio em 20/08/2019 quando os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09738 Livro D - 0011 Folha: 170

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: Manoel de Sousa Montelo, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos oito (08) dias do mês de dezembro (12) do ano de mil e novecentos e oitenta e cinco (1985), CI 22369242002-8
GEJUSPC/MA e CPF 027.433.263-95, domiciliado e residente à Povoado Poço Dentro, 16, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de
Claudiomir Montelo e Cleonice Assis Montelo e DAYANE VALE DE SOUZA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Igarapé
Grande/MA, nascida aos onze (11) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e noventa e seis (1996), CI
046245322012-0 SESP/MA e CPF 069.851.533-13, domiciliada e residente à Povoado Poço Dentro, 16, Centro, Igarapé Grande-
MA, filha de José Luis Rodrigues de Souza e Maria Auxiliadora do Vale Alves. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
ANOTAÇÃO:Conforme Art. 13 da Portaria- TJ- 17962019, fica dispensado a utilização de selo de fiscalização, em razão da
concessão de autorização do Poder Judiciário, tendo em vista que há isenção de emolumentos para todos os atos necessários a
realização do Projeto Casamentos Comunitários, conforme o item 14.1.8 da tabela XIV da Lei de Custas e Emolumentos do Estado
do Maranhão (Lei n° 9.109 de 29 de dezembro de 2009).
Escrevente Substituta
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JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09739 Livro D - 0011 Folha: 171

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: FRANCISCO VIEIRA LOPES, brasileiro, lavrador, divorciado, natural de IGARAPE
GRANDE/MA, nascido aos quatro (04) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e novecentos e cinquenta e oito (1958), CI
0448611320126 SESP/MA e CPF 254.763.943-20, domiciliado e residente à POVOADO SANTO ANTONIO DOS VIEIRAS, SN,
ZONA RURAL DE IGARAPE GRANDE, Igarapé Grande-MA, filho de LUIZ VIEIRA LOPES e MARIA DAS DORES LOPES e
FRANCISCA CLEIDINA DE ARAUJO, brasileira, solteira, lavradora, natural de Santa Inês/MA, nascida aos onze (11) dias do mês
de julho (07) do ano de mil e novecentos e oitenta e dois (1982), CI 3040765 SSP/PI e CPF 035.707.903-55, domiciliada e
residente à Rua Santo Antonio, Povoado Santo Antonio dos Vieira, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Raimunda Cleidina de
Araujo. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V
do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. . E para constar e chegar este
ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09740 Livro D - 0011 Folha: 172

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: MANOEL BARROS DA SILVA, brasileiro, Autonomo, solteiro, natural de Pedreiras/MA,
nascido aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio (05) do ano de mil e novecentos e setenta e nove (1979), CI 022324472002-8
SESP/MA e CPF 018.670.473-90, domiciliado e residente à RG BR 136, s/n, Mutirão, Igarapé Grande-MA, filho de Antonio Lino da
Silva e Iolanda Marinho Barros da Silva e DANIELLY DOS SANTOS SILVA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Pedreiras/MA,
nascida aos dezoito (18) dias do mês de maio (05) do ano de mil e novecentos e noventa e quatro (1994), CI 053292432014-4
SESP/MA e CPF 022.725.772-37, domiciliada e residente à RB BR 136, s/n, Mutirão, Igarapé Grande-MA, filha de Edson Silvino
da Silva e Maria Geruza Silva dos Santos. O processo teve inicio em 22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

Termo: 09741 Livro D - 0011 Folha: 173

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, brasileiro, autônomo, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos vinte e cinco (25) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e oitenta e quatro (1984), CI
036858072009-0 SESP/MA e CPF 052.670.323-79, domiciliado e residente à Rua São Francisco, 58, Centro, Igarapé Grande-MA,
filho de Lourival do Nascimento Barros e Francisca Oliveira Barros e ANTONIA IVETE ROSA DE MACEDO, brasileira, divorciada,
agente administrativo, natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos treze (13) dias do mês de janeiro (01) do ano de mil e
novecentos e sessenta e nove (1969), CI 0000243681941 SESP/MA e CPF 354.605.553-53, domiciliada e residente à Rua São
Francisco, 58, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Hilton Rosa de Macedo e Maria Augusta de Macedo. O processo teve inicio em
22/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do
exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos,
lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos
nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 22 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09742 Livro D - 0011 Folha: 174

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: IVO UCHOA PIMENTEL, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA, nascido
aos vinte e oito (28) dias do mês de fevereiro (02) do ano de mil e novecentos e noventa (1990), CI 223262220023 GEJUSPC/MA
e CPF 045.010.913-55, domiciliado e residente à Rua Principal, 02, Povoado Angical dos Corintos, Centro, Igarapé Grande-MA,
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filho de Francisco Dourado Pimentel e Francisca do Nascimento Uchoa e IVONETE MENESES CAMILO DA SILVA, brasileira,
divorciada, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos dezenove (19) dias do mês de maio (05) do ano de mil e
novecentos e oitenta e dois (1982), CI 000116093398-4 SESP/MA e CPF 002.298.403-88, domiciliada e residente à Rua Principal,
s/n, Povoado Angical dos Corintos, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Antonio Camilo e Rita Analia Meneses Camilo. O
processo teve inicio em 23/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código
Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao
conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

Termo: 09743 Livro D - 0011 Folha: 175

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JOÃO ANDRE DO NASCIMENTO SOUSA, brasileiro, Autonomo, solteiro, natural de
Pedreiras/MA, nascido aos dezessete (17) dias do mês de fevereiro (02) do ano de mil e novecentos e oitenta e quatro (1984), CI
20940272002-9 GEJUSPC/MA e CPF 050.184.413-99, domiciliado e residente à Rua Benedito Costa, 37, Centro, Igarapé Grande-
MA, filho de João Ferreira de Sousa e Luiza do Nascimento Sousa e AURILENE RODRIGUES BARBOSA, brasileira, solteira,
lavradora, natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos onze (11) dias do mês de maio (05) do ano de mil e novecentos e noventa
(1990), CI 022286462192-9 SESP/MA e CPF 038.113.983-26, domiciliada e residente à Rua Benedito Costa, 37, Centro, Igarapé
Grande-MA, filha de Anibal Araujo Barbosa e Isaura Rodrigues Barbos. O processo teve inicio em 23/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09744 Livro D - 0011 Folha: 176

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JOAO BATISTA DE LIMA ARAUJO JUNIOR, brasileiro, autônomo, solteiro, natural de
Igarapé Grande/MA, nascido aos dezenove (19) dias do mês de junho (06) do ano de mil e novecentos e noventa e dois (1992), CI
0379659920096 SESP/MA e CPF 058.150.553-01, domiciliado e residente à Rua São Jose, 21, Vila Galvão, Igarapé Grande-MA,
filho de João Batista de Lima Araujo e Joselia de Oliveira da Paz e AURILANE CARREIRO DAS CHAGAS, brasileira, solteira,
lavradora, natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e oito (28) dias do mês de março (03) do ano de mil e novecentos e
noventa e quatro (1994), CI 0399983720102 SESP/MA e CPF 059.139.293-30, domiciliada e residente à Rua São José, 21, Vila
Galvão, Igarapé Grande-MA, filha de Francisco Pereira das Chagas e Adelaide Alves Carreiro das Chagas. O processo teve inicio
em 23/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do
exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos,
lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos
nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
______________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

Termo: 09745 Livro D - 0011 Folha: 177

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ALEX MARTINS SILVA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA, nascido
aos três (03) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e novecentos e noventa e três (1993), CI 022323322002-9 SESP/MA e
CPF 616.526.583-94, domiciliado e residente à Rua Principal, s/n, Centro, IGARAPE GRANDE-MA, filho de Raimundo da Cruz
Silva e Maria Cleonice Martins Silva e SUSANA DEISSON DE ARAÚJO MESQUITA, brasileira, solteira, lavradora, natural de
Igarapé Grande/MA, nascida aos onze (11) dias do mês de março (03) do ano de mil e novecentos e noventa e seis (1996), CI
042101862011-0 SESP/MA e CPF 608.070.903-10, domiciliada e residente à Rua Principal, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filha
de Antonio Dutra Mesquita Filho e Maria Antonia de Araujo Mesquita. O processo teve inicio em 23/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
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seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09746 Livro D - 0011 Folha: 178

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: EDILSON NASCIMENTO AVELINO, brasileiro, vaqueiro, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido ao primeiro (1°) dia do mês de fevereiro (02) do ano de mil e novecentos e oitenta e sete (1987), CI
023937322003-5 SESP/MA e CPF 029.337.183-08, domiciliado e residente à Rua Alto Francisco, s/n, Povoado Alto do Boi, Centro,
Igarapé Grande-MA, filho de Uildon Avelino e Joana Nascimento Avelino e MARIA ANTONIA BARROSO DOS SANTOS, brasileira,
solteira, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e um (21) dias do mês de maio (05) do ano de mil e
novecentos e oitenta e oito (1988), CI 033444782007-7 SESP/MA e CPF 602.266.433-01, domiciliada e residente à Rua Alto
Francisco, S/N, Povoado Alto do Boi, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Noe Nicolau dos Santos e Dalgisa Barroso dos Santos.
O processo teve inicio em 23/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do
Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao
conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09747 Livro D - 0011 Folha: 179

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: DOMINGOS ALMEIDA DE SOUSA, brasileiro, Autonomo, solteiro, natural de Lima
Campos/MA, nascido aos quatro (04) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e oitenta e nove (1989), CI
022585922002-9 SESP/MA e CPF 042.646.343-93, domiciliado e residente à Rua Galvão, s/n, Vila Galvão, Centro, Igarapé
Grande-MA, filho de Raimundo Rodrigues de Sousa e Maria da Silva de Almeida e LEIDIANA DA SILVA MARTINS, brasileira,
solteira, lavradora, natural de Esperantinópolis/MA, nascida ao primeiro (1°) dia do mês de dezembro (12) do ano de mil e
novecentos e oitenta e sete (1987), CI 2533500-6 SESP/MA e CPF 022.873.803-29, domiciliada e residente à Rua Galvão, Vila
Galvão, Igarapé Grande-MA, filha de Raimundo Martins Humberto e Francinete da Silva Martins. O processo teve inicio em
23/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do
exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos,
lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos
nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09748 Livro D - 0011 Folha: 180

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ANTONIO MARCOS DE SOUSA UCHOA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro (01) do ano de mil e novecentos e oitenta e cinco (1985), CI
22270532002-0 GEJUSPC/MA e CPF 009.732.363-29, domiciliado e residente à Rua José Sarney, 87, Centro, Igarapé Grande-
MA, filho de Lucimar de Sousa Uchoa e FRANCISCA RIBEIRO DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, agente administrativo,
natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos nove (09) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e setenta e nove
(1979), CI 0000728762978 SESP/MA e CPF 930.718.763-00, domiciliada e residente à Rua Jose Sarney, 87, Centro, Igarapé
Grande-MA, filha de Francisco Carlos do Nascimento e Gercina Ribeiro do Nascimento. O processo teve inicio em 23/08/2019
quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.
Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.

________________________________
ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO

Escrevente Substituta
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JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09749 Livro D - 0011 Folha: 181

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ANTONIO MACHADO MAGALHAES, brasileiro, Autonomo, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos dois (02) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e oitenta e um (1981), CI 3056215-5
SESP/MT e CPF 996.519.712-15, domiciliado e residente à Conjunto Frei Pascoal, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de
Francisco das Chagas Pinto Magalhães e Maria do Livramento Machado Magalhães e BENEDITA SIPRIANO DO NASCIMENTO,
brasileira, solteira, Autonoma, natural de Pedreiras/MA, nascida aos cinco (05) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e
novecentos e noventa e cinco (1995), CI 067008572018-5 SESP/MA e CPF 059.359.001-57, domiciliada e residente à Conjunto
Frei Pascoal, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de José Rodrigues do Nascimento e Antonia Marluce Sipriano do Nascimento.
O processo teve inicio em 23/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do
Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao
conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09750 Livro D - 0011 Folha: 182

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ANTONIO FRANCISCO ALVES DA ROCHA, brasileiro, lavradora, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos vinte (20) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e setenta e seis (1976), CI
015792072000-8 SESP/MA e CPF 944.893.193-04, domiciliado e residente à Rua 29, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de
Raimundo Maranguape da Rocha e Expedita Alves da Rocha e FERNANDA SOUSA DA ROCHA, brasileira, solteira, lavradora,
natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e oitenta e nove
(1989), CI 033431922007-7 SESP/MA e CPF 602.258.053-67, domiciliada e residente à Rua 29, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA,
filha de José Francisco da Rocha e Francisca Sousa da Rocha. O processo teve inicio em 23/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
______________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

Termo: 09751 Livro D - 0011 Folha: 183
EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem se casar: ANDRE ALVES GAMA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA, nascido
aos vinte e sete (27) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e novecentos e noventa e quatro (1994), CI 044949842012-5
SESP/MA e CPF 066.233.323-32, domiciliado e residente à Rua Sol, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Francisco Teles
Gama e Maria da Natividade Alves Coutinho e VANDAYANE ALMEIDA DA COSTA, brasileira, solteira, lavradora, natural de
Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e três (23) dias do mês de fevereiro (02) do ano de mil e novecentos e noventa e seis
(1996), CI 0410274220108 SESP/MA e CPF 607.003.803-70, domiciliada e residente à Rua Sol, S/N, Centro, Igarapé Grande-MA,
filha de Valmir Felix da Costa e Vilmar Ferreira Almeida. O processo teve inicio em 23/08/2019 quando os nubentes apresentaram
os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09752 Livro D - 0011 Folha: 184

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: LUIS SAMPAIO DE OLIVEIRA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos vinte e oito (28) dias do mês de fevereiro (02) do ano de mil e novecentos e setenta e seis (1976), CI 000067807796-7
SESP/MA e CPF 602.280.523-60, 54, Vila Matias, Igarapé Grande-MA, filho de Francisco Antonio de Oliveira e Alzira Samapaio de
Oliveira e CLEMILDA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Pedreiras/MA, nascida aos quatorze (14) dias
do mês de junho (06) do ano de mil e novecentos e oitenta e um (1981), CI 015302622000-5 SESP/MA e CPF 002.046.043-03,
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domiciliada e residente à Vila Matias, 54, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Valdemar Lima Silva e Romana Pereira da Silva. O
processo teve inicio em 23/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código
Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao
conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

Termo: 09753 Livro D - 0011 Folha: 185
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: LUCAS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Pedreiras/MA, nascido
aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (02) do ano de mil e novecentos e noventa e seis (1996), CI 045686812012-8
SESP/MA e CPF 611.501.623-17, domiciliado e residente à Povoado Soares, 10, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Edineide
Pereira da Silva e JACQUELINY DOS SANTOS SILVA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Trizidela do Vale/MA, nascida aos
dezoito (18) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e noventa e oito (1998), CI 042100322011-0 SESP/MA e CPF
608.069.833-10, domiciliada e residente à Povoado Soares, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Edson Silvino da Silva e
Maria Geruza Silva dos Santos. O processo teve inicio em 23/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos
pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para
constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09754 Livro D - 0011 Folha: 186

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: KLEMILTON CARNEIRO DA SILVA, lavrador, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos vinte e cinco (25) dias do mês de outubro (10) do ano de mil e novecentos e setenta e cinco (1975), CI
0223184320029 SSP/MA e CPF 744.449.563-72, domiciliado e residente à Rua Laranjeira, 35, Centro, Igarapé Grande-MA, filho
de Antonio Carneiro da Silva e Josefa Carneiro da Silva e FERNANDA RIBEIRO DE ALENCAR, brasileira, solteira, lavradora,
natural de Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e oito (28) dias do mês de dezembro (12) do ano de mil e novecentos e oitenta e
nove (1989), CI 0157052620003 SSP/MA e CPF 043.032.153-84, domiciliada e residente à Rua das Laranjeiras, 35, Centro,
Igarapé Grande-MA, filha de Francisco Martins de Alencar e Ana Telma Ribeiro de Alencar. O processo teve inicio em 23/08/2019
quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

Termo: 09755 Livro D - 0011 Folha: 187

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JOSÉ RONILSON UCHÔA SILVA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos vinte e dois (22) dias do mês de maio (05) do ano de mil e novecentos e setenta e nove (1979), CI
015890092000-4 SESP/MA e CPF 008.620.433-52, domiciliado e residente à Rua Benedito Costa, 41, Centro, Igarapé Grande-
MA, filho de Manoel Messias Rodrigues Silva e Maria das Graças Uchôa Silva e CLAUDIA BORGES DA SILVA, brasileira, solteira,
lavradora, natural de Esperantinópolis/MA, nascida aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (03) do ano de mil e novecentos
e oitenta e um (1981), CI 012527681999-0 SESP/MA e CPF 009.848.153-33, domiciliada e residente à Rua Benedito Costa, 41,
Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Maria Borges da Silva. O processo teve inicio em 23/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
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________________________________
ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO

Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09756 Livro D - 0011 Folha: 188

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: CLEMILTON RODRIGUES LOPES, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos vinte e oito (28) dias do mês de fevereiro (02) do ano de mil e novecentos e oitenta e cinco (1985), CI
0141265920002 SESP/MA e CPF 038.586.083-86, domiciliado e residente à Rua Nova, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de
Francisco Vieira Lopes e Francisca Rodrigues Lopes e LUANA DE ARAUJO LOPES, brasileira, solteira, lavradora, natural de
Igarapé Grande/MA, nascida aos trinta e um (31) dias do mês de dezembro (12) do ano de mil e novecentos e noventa e um
(1991), CI 0400189220107 SESP/MA e CPF 059.299.233-02, domiciliada e residente à Rua Nova, s/n, Centro, Igarapé Grande-
MA, filha de Luis Vieira Lopes Filho e Francisca Cleide de Araujo. O processo teve inicio em 23/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09757 Livro D - 0011 Folha: 189

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: DENILSON ALMEIDA DOS SANTOS, brasileiro, pedreiro, solteiro, natural de Pedreiras/MA,
nascido aos dezesseis (16) dias do mês de janeiro (01) do ano de mil e novecentos e noventa (1990), CI 037332922009-5 SSP/MA
e CPF 603.952.623-80, domiciliado e residente à Rua João Castelo, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Miguel Teixeira dos
Santos e Maria de Jesus Almeida dos Santos e ERLANNE DIAS DA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Pedreiras/MA,
nascida aos cinco (05) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e noventa e um (1991), CI 020532372002-2
SSP/MA e CPF 065.660.473-52, domiciliada e residente à Rua João Castelo, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Edilson
Soares da Silva e Conceição de Maria Dias da Silva. O processo teve início em 23/08/2019 quando os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09758 Livro D - 0011 Folha: 190
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ANTONIO JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos trinta (30) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e cinquenta e seis (1956), CI
059795482016-6 SSP/MA e CPF 867.134.773-72, domiciliado e residente à Povoado Cantinho, Centro, Bernardo do Mearim-MA,
filho de Manoel Laureano do Nascimento e Francelina Lima do Nascimento e RAIMUNDA RODRIGUES DO NASCIMENTO,
brasileira, solteira, lavradora, natural de Pio XII/MA, nascida aos treze (13) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos
e sessenta e três (1963), CI 059795142016-7 SESP/MA e CPF 291.041.143-53, domiciliada e residente à Povoado Cantinho,
Centro, Bernardo do Mearim-MA, filha de Antonio Pinto de Mesquita e Maria Rodrigues do Nascimento. O processo teve inicio em
23/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do
exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos,
lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos
nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 23 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09759 Livro D - 0011 Folha: 191

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: MARQUES DIONE ALMEIDA SÁ, brasileira, autônomo, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos oito (08) dias do mês de maio (05) do ano de mil e novecentos e oitenta e oito (1988), CI 22258172002-2
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SESP/MA e CPF 034.753.813-46, domiciliado e residente à Rua das Pedrinhas, 72, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Marques
Jeovane Davi de Sá e Maria do Socorro Almeida de Sá e JUCILENE DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, natural de
Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e sete (27) dias do mês de setembro (09) do ano de mil e novecentos e noventa e cinco
(1995), CI 0223173520021 SESP/MA e CPF 611.986.273-01, domiciliada e residente à Rua Pedrinhas, 72, Centro, Igarapé
Grande-MA, filha de Juscelino Bezerra da Silva e Maria Jardilina de Oliveira Silva. O processo teve inicio em 26/08/2019 quando
os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 26 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09760 Livro D - 0011 Folha: 192

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: DIÊGO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, Autonomo, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos dezesseis (16) dias do mês de maio (05) do ano de mil e novecentos e oitenta e nove (1989), CI
069110432019-2 SESP/MA e CPF 016.886.392-84, domiciliado e residente à Vila Matias, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de
Francisco das Chagas Silva e Maria Rodrigues da Silva e SANDRA ANISIO DE SOUSA, brasileira, solteira, lavradora, natural de
Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e três (23) dias do mês de abril (04) do ano de mil e novecentos e noventa (1990), CI
6295858 SSP/PA e CPF 006.718.412-03, domiciliada e residente à Vila Matias, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Antonio
Brandao de Sousa e Maria do Socorro Anisio de Sousa. O processo teve inicio em 26/08/2019 quando os nubentes apresentaram
os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 26 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09761 Livro D - 0011 Folha: 193

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ATAIDES FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, aposentado, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (02) do ano de mil e novecentos e setenta e quatro (1974), CI
000059220096-5 SESP/MA e CPF 791.635.803-49, domiciliado e residente à Avenida Santa Madalena, 76, Centro, Igarapé
Grande-MA, filho de Raimundo Pereira de Oliveira e Sebastiana Fernandes de Oliveira e IRACY OLIVEIRA ARAUJO, brasileira,
solteira, lavradora, natural de Lago da Pedra/MA, nascida aos dez (10) dias do mês de março (03) do ano de mil e novecentos e
oitenta e dois (1982), CI 24089872003-2 GEJUSPC/MA e CPF 010.207.503-40, domiciliada e residente à Avenida Santa
Madalena, 76, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de João Alves de Araujo e Maria das Graças Oliveira Araújo. O processo teve
inicio em 26/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante
do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de
todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus
aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 26 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09762 Livro D - 0011 Folha: 194

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ANTONIO PEDRO CESARIO DE SOUSA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos vinte e um (21) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e setenta e nove (1979), CI
022317292002-6 SESP/MA e CPF 974.887.553-91, domiciliado e residente à Vila Matias, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de
João Cesario de Sousa e Maria Angela de Sousa e ROSEANA FONTES DA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, natural de
Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e sete (27) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e oitenta e sete (1987), CI
022311842002-9 SESP/MA e CPF 015.072.433-08, domiciliada e residente à Vila Matias, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de
Raimundo Eugenio Alves da Silva Filho e Maria Solange Santos Fontes. O processo teve inicio em 26/08/2019 quando os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo
impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente
para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos
termos do art. 1.527 do Código Civil.
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Igarapé Grande - MA, 26 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09763 Livro D - 0011 Folha: 195

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ANTONIO MAILSON DAMASCENO TEIXEIRA, brasileiro, Autônomo, solteiro, natural de
Igarapé Grande/MA, nascido aos dezoito (18) dias do mês de dezembro (12) do ano de mil e novecentos e noventa e dois (1992),
CI 038191762009-2 SESP/MA e CPF 060.024.223-40, domiciliado e residente à Rua Principal, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA,
filho de José Costa Teixeira e Rita Damasceno Teixeira e ALESSANDRA DE SOUSA OLIVEIRA, brasileira, solteira, Autônoma,
natural de Lago do Junco/MA, nascida aos vinte e seis (26) dias do mês de janeiro (01) do ano de mil e novecentos e noventa e
cinco (1995), CI 026515442003-5 SESP/MA e CPF 610.988.563-09, domiciliada e residente à Rua Principal, s/n, Centro, Igarapé
Grande-MA, filha de José da Silva Oliveira e Cleuza de Sousa Oliveira. O processo teve inicio em 26/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 26 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09764 Livro D - 0011 Folha: 196

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ROBERTO FERREIRA NERES, brasileiro, Autonomo, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos trinta (30) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e oitenta e quatro (1984), CI 22280452002-8
GEJUSPC/MA e CPF 041.465.363-75, domiciliado e residente à Rua Mangueira, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de
Francisco das Chagas Neres e Antonia Ferreira Neres e IOLETE DO NASCIMENTO PEREIRA, brasileira, solteira, lavradora,
natural de Santa Luzia/MA, nascida aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio (05) do ano de mil e novecentos e oitenta e cinco
(1985), CI 032961152007-1 SESP/MA e CPF 601.965.183-50, domiciliada e residente à Rua Mangueira, s/n, Centro, Igarapé
Grande-MA, filha de Francisco Mário Soares Pereira e Maria Arcangela do Nascimento Pereira. O processo teve inicio em
26/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do
exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos,
lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos
nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 26 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09765 Livro D - 0011 Folha: 197

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: ISMAEL MAGALHÃES DOS REIS, brasileiro, músico, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos trinta e um (31) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e oitenta e sete (1987), CI 033432562007-3
SESP/MA e CPF 602.258.503-11, domiciliado e residente à RD BR 136, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Francisco
Rodrigues dos Reis Filho e Maria Rosilda Magalhães dos Reis e LEONORA ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, Autonoma,
natural de Igarapé Grande/MA, nascida ao primeiro (1°) dia do mês de janeiro (01) do ano de mil e novecentos e noventa e quatro
(1994), CI 036896962009-0 SESP/MA e CPF 052.664.623-37, domiciliada e residente à RD BR 136, s/n, Centro, Igarapé Grande-
MA, filha de Antonio Ribeiro da Silva e Maria Helena Alves da Silva. O processo teve inicio em 26/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 26 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE

Termo: 09766 Livro D - 0011 Folha: 198
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EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: PAULO LUSTOSA DA LUZ, brasileiro, Autonomo, solteiro, natural de Igarapé Grande/MA,
nascido aos dez (10) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e oitenta e seis (1986), CI 022263042002-3
SESP/MA e CPF 028.597.983-31, domiciliado e residente à Avenida Santa Madalena, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de
José Ribamar da Luz e Irene Lustosa da Luz e MARIA IMACULADA PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, manicure, natural de
Igarapé Grande/MA, nascida aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro (11) do ano de mil e novecentos e oitenta e um
(1981), CI 013380272000-1 SESP/MA e CPF 927.405.103-49, domiciliada e residente à Avenida Santa Madalena, s/n, Centro,
Igarapé Grande-MA, filha de Cicera Pereira Lima. O processo teve inicio em 26/08/2019 quando os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 26 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09767 Livro D - 0011 Folha: 199

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO DINIZ, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Igarapé
Grande/MA, nascido aos vinte (20) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e oitenta e oito (1988), CI
037402212009-0 SESP/MA e CPF 055.611.543-03, domiciliado e residente à Vila Dolar, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de
José Francisco Diniz e Francisca do Nascimento Diniz e MARIA ELIANA DA SILVA LIMA, brasileira, solteira, lavradora, natural de
Pedreiras/MA, nascida aos vinte e nove (29) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e oitenta e nove (1989), CI
033475392007-5 SESP/MA e CPF 602.286.183-71, domiciliada e residente à Vila Dolar, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de
Antonio Pereira da Silva e Maria de Sousa Lima. O processo teve inicio em 26/08/2019 quando os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 26 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09768 Livro D - 0011 Folha: 200

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JOSÉ PEREIRA DA SILVA, brasileiro, lavrador, solteiro, natural de Lago dos Rodrigues/MA,
nascido aos dois (02) dias do mês de março (03) do ano de mil e novecentos e setenta e dois (1972), CI 15303252000-0
GEJSPC/MA e CPF 452.340.353-87, domiciliado e residente à VILA DÓLAR, S/N, VILA DÓLAR, Igarapé Grande-MA, filho de EVA
PEREIRA DA SILVA e FRANCISCA LEANES AQUINO DA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA,
nascida aos vinte (20) dias do mês de dezembro (12) do ano de mil e novecentos e oitenta e três (1983), CI 022257122002-7
SESP/MA e CPF 021.339.833-84, domiciliada e residente à Rua Benedito Costa, 54, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de
Raimundo Nonato da Silva e Luzia Aquino da Silva. O processo teve inicio em 26/08/2019 quando os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado
na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 26 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09769 Livro D - 0011 Folha: 201

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: JOSÉ PENHA SOARES, brasileiro, lavradora, solteiro, natural de Poção de Pedras/MA,
nascido aos vinte e nove (29) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e setenta e dois (1972), CI 01413145200-2
SESP/MA e CPF 935.495.803-63, domiciliado e residente à Rua Santo Antonio, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filho de Francisco
Penha Soares e Maria de Jesus Soares e RAIMUNDA DE ABREU, brasileira, solteira, lavradora, natural de Igarapé Grande/MA,
nascida aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (07) do ano de mil e novecentos e setenta (1970), CI 033456412007-1
SESP/MA e CPF 602.274.903-47, domiciliada e residente à Rua Santo Antonio, s/n, Centro, Igarapé Grande-MA, filha de Francisca
de Abreu. O processo teve inicio em 26/08/2019 quando os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,
III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal, seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar
este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do

Página 787 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do Código Civil.
Igarapé Grande - MA, 26 de agosto de 2019.

________________________________
ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO

Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Termo: 09770 Livro D - 0011 Folha: 202

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem se casar: FRANCISCO ROMARIO BARROS DE MELO, brasileiro, Autonomo, solteiro, natural de
Pedreiras/MA, nascido aos quatro (04) dias do mês de agosto (08) do ano de mil e novecentos e noventa e quatro (1994), CI
0463553520127 SESP/MA e CPF 078.724.213-64, domiciliado e residente à Rua Mangueira, 10, Trizidela, Igarapé Grande-MA,
filho de Geraldo Costa de Melo e Maria dos Reis Gomes Barros e FLAVIANE BESSA DE MENESES, brasileira, solteira, Autonoma,
natural de Poção de Pedras/MA, nascida aos vinte (20) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e um (2001), CI
052168182014-6 SESP/MA e CPF 607.993.243-10, domiciliada e residente à Rua da Mangueira, 10, Trizidela, Igarapé Grande-
MA, filha de Flavio dos Santos Meneses e Edilsiane das Chagas Bessa. O processo teve inicio em 26/08/2019 quando os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 ns. I,III,V do Código Civil. Diante do exposto, existindo impedimento legal,
seja apresentado na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente para ser publicado no
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem ônus aos nubentes, nos termos do art. 1.527 do
Código Civil.

Igarapé Grande - MA, 26 de agosto de 2019.
________________________________

ANA DEYSE FONSECA DA SILVA NASCIMENTO
Escrevente Substituta

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR
ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Processo nº 629-14.2015.8.10.0092
Ação: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
Autor: MARIA RITA DE CÁSSIA DA CONCEIÇÃO
advogado: Dr. Carlos Lacerda de Lima Sobrinho OAB/MA 2.622-MA
Requerido: MAURÍCIO ALVES DE GOES
Advogado: Dr. Eduardo Silva Fernandes OAB/MA 7.273

FINALIDE: Intimação das parte autora por seus advogados, do inteiro teor do despacho que segue: Compulsando a petição de fls.
90/101, verifico que a parte requerida não comprovou se os descontos em sua conta do INSS referente à pensão alimentícia
coincidiram com os pagamentos efetuados pessoalmente à parte autora. Assim, intime-se o requerido para apresentar extratos
bancários ou qualquer outro meio que confirmem o argumento na petição supramencionada. Assinalo 10 (dez) dias para
manifestação. Após, com ou sem resposta, intime-se a parte autora para se manifestar sobre o alegado pelo requerido, no prazo
de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Igarapé Grande (MA), 02/09/2019.

ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DE ANDRADE
Juiz de Direito Titular da Comarca de Igarapé Grande

Imperatriz

Primeira Vara Cível de Imperatriz

PROCESSO Nº 0000588-43.2014.8.10.0040 (6912014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSEFA ALVES BRAGA e SINVAL GONÇALVES BRAGA
ADVOGADO: RICARDO BRITO CARON ( OAB 9563-MA ) e RICARDO BRITO CARON ( OAB 9563-MA )

REU: IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS e LOJAS ECONOMIA
ADVOGADO: ALEXANDRE FANTONI DE MORAES ( OAB 5160A-TO ) e FRANCISCO L DO L VIÉGAS ( OAB 67617-RJ ) e FREDERICO AUGUSTO DE
ALMEIDA FERREIRA ( OAB 100825-RJ )

Processo n.º6912014 - Ação ReivindicatóriaDECISÃOCuida-se de Ação Reivindicatória proposta por Sinval Gonçalves Braga e Josefa Alves Braga em desfavor
de Lojas Economia e Igreja Internacional da Graça de Deus.Proferida decisão de saneamento, foi deferido o pedido de produção de prova pericial.O perito
nomeado apresentou a proposta de honorários no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Intimadas, as partes apresentaram oposição à proposta,
sustentando que o valor é excessivo, sugerindo a aplicação daquele usualmente praticado em casos semelhantes.Vieram-me os autos conclusos.É o breve
relatório. Decido.Dispõe o artigo 465, §3º, do NCPC que:Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a
entrega do laudo.§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:I - arguir o impedimento ou a

Página 788 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



suspeição do perito, se for o caso;II - indicar assistente técnico;III - apresentar quesitos.§ 2o Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:I -
proposta de honorários;II - currículo, com comprovação de especialização;III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão
dirigidas as intimações pessoais.§ 3o As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias,
após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.Importante registrar que a fixação da verba honorária pericial deve observar a
complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo de execução, a natureza e o valor da causa, devendo, ainda, obedecer aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da moderação.Compulsando os autos, verifico que o valor da verba honorária apresentada pelo perito revela-se
desproporcional em relação à complexidade do trabalho a ser desenvolvido.Assim é o entendimento jurisprudencial:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. DMAE. HONORÁRIOS PERICIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. Para a fixação dos honorários periciais devem ser considerados os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como a complexidade do trabalho do profissional e o tempo exigido para a sua realização, não estando
vinculado o juiz às tabelas expedidas pelos órgãos de classe. Na hipótese dos autos, os honorários foram fixados em 15% do valor da avaliação do imóvel (R$
3.000.000,00), posteriormente reduzidos para R$ 25.000,00, quantia que se mostra razoável. Agravo desprovido. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº
70075863399, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 21/02/2018) GrifeiAssim, levando-se em
consideração que os honorários periciais devem ser fixados conforme as circunstâncias do caso concreto, entendo que a verba honorária apresentada pela perita
é excessiva e desproporcional. Diante o exposto, e em atenção ao artigo 465, §3º, do CPC, e por considerar proporcional e razoável, fixo os honorários periciais
no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme já aplicado em situações semelhantes perante este juízo. Intime-se o perito para, no prazo
de 05 dias, apresentar manifestação acerca do valor fixado. Havendo aceitação, intimem-se as partes para procederem ao depósito de metade da verba
honorária e em seguida, proceda-se ao cumprimento das determinações de fls. 184/184-v, em sua integralidade. Não havendo aceitação, voltem-me os autos
conclusos para nomeação de novo perito. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.Imperatriz, 29 de julho de 2019.Adolfo Pires da Fonseca NetoJuiz Titular da 2ª
Vara de FamíliaRespondendo pela 1ª Vara Cível Resp: 192740

PROCESSO Nº 0003631-27.2010.8.10.0040 (36312010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE: JOSE BRIGIDO DA SILVA LAGES
ADVOGADO: DAIANE PEREIRA GOMES ( OAB 9116A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: GILBERTO COSTA SOARES ( OAB 4914-MA ) e LARA PONTES E NERY ADVOGADOS ( OAB 247-MA )

DESPACHOIntimem-se as partes para manifestarem-se sobre calculos da contadora judicial, no prazo comum, de 05 dias.Daniela de Jesus Bonfim Ferreira
Juíza Titular da 1ª Vara Cível de Imperatriz Resp: 187021

A JUÍZA DE DIREITO DANIELA DE JESUS BONFIM FERREIRA, TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA DE
IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.

PELA presente INTIMAÇÃO, na forma do Art. 236 e 237 caput do CPC/2015 e da resolução 15/2008, nos autos de AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (Proc. n.º 12107-78.2015.8.10.0040) requerido por IVANICE VERAS ARAUJO,
move em face de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, que se processam perante este
juízo e respectiva secretaria, INTIMA o (s) advogado(s) do autor(a) Dr(a). Miguel Ferreira Furtado - OAB/MA nº. 5.561, e o(s)
advogado(s) do réu Dr(a) Giza Helena Coelho - OAB/SP nº. 166.349, "para para especificarem quais as provas que pretendem
produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, sucessivamente. Em caso positivo e em atenção ao princípio da cooperação1, intimem-se
também as partes para, no mesmo prazo, indicarem os pontos que entendem controvertidos na presente ação, a serem sopesados
quando da prolação de despacho saneador, nos termos do artigo 357, do CPC. Em caso negativo, querendo, apresentem o pedido
de julgamento antecipado da lide, tudo conforme despacho de fls. 189". A presente intimação será publicada na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu Patrícia de Sousa Silva, Secretária
Judicial, digitei e subscrevo.

Patrícia de Sousa Silva
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem da MMa Juíza, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ

A JUÍZA DANIELA DE JESUS BONFIM FERREIRA, TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IMPERATRIZ, ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.

Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO, na forma do Art. 272 e 273 CPC/2015, art. 143 do Código de Normas do Poder Judiciário
do Maranhão e da resolução 15/2008, nos autos do processo n° 2793-79.2013.8.10.0040 (nº antigo: 36562013), movido por
FLÁVIO GONÇALVES LIMA contra MARIA JOSE DA SILVA, que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, INTIMA
o(a) advogado(a) Dr(a). FABIO HERNANDEZ DE OLIVEIRA - OAB/MA: 8.860, "para que, no prazo de 3(três) dias, devolva a
Secretaria Judicial da 1ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz os autos de n° 2793-79.2013.8.10.0040 (nº antigo: 36562013), sob
pena das sanções previstas no artigo 234 do CPC/2015." A presente intimação será publicada na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu Patrícia de Sousa Silva, Secretário(a) Judicial, fiz
digitar e subscrevo.

Patrícia de Sousa Silva
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem da MMa Juíza, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ
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Segunda Vara Cível de Imperatriz

PROCESSO Nº 0002350-65.2012.8.10.0040 (28272012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

EMBARGANTE: MARIA JUCILEIDE DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: RICARDO BARROS COELHO DA SILVA ( OAB 10601-MA )

EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO ( OAB 8875-MA )

ATO ORDINATÓRIO 2ª VARA CÍVEL De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível. Intimar as partes para
tomarem conhecimento do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, bem como requererem o que entendam de direito, no prazo legal. Imperatriz, 02 de setembro
de 2019DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA Secretária Judicial Resp: 1503895

PROCESSO Nº 0002771-16.2016.8.10.0040 (34782016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO PENHA SILVA
ADVOGADO: WESLLEY LIMA FREIRE ( OAB 14593-MA )

REU: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

ATO ORDINATÓRIO 2ª VARA CÍVEL De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível. Intimar as partes para
tomarem conhecimento do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, bem como requererem o que entendam de direito, no prazo legal. Imperatriz, 02 de setembro
de 2019DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA Secretária Judicial Resp: 1503895

PROCESSO Nº 0003228-82.2015.8.10.0040 (46542015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: CRISTIANE TAVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADO: DÁVIO SÓCRATES DE SOUSA NASCIMENTO ( OAB 7082-MA )

REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

ATO ORDINATÓRIO 2ª VARA CÍVEL De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível. Intimar as partes para
tomarem conhecimento do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, bem como requererem o que entendam de direito, no prazo legal. Imperatriz, 02 de setembro
de 2019DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA Secretária Judicial Resp: 1503895

PROCESSO Nº 0011600-83.2016.8.10.0040 (145122016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ELIZABETH SANTANA PINTO
ADVOGADO: MANOEL CARNEIRO SILVA ( OAB 3016-MA )

REU: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

TOS ORDINATÓRIOS DIVERSOS2ª VARA CÍVEL De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível, -
Provimento 01/2007.Intimar o requerente para que tome conhecimento do depósito comprovado nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de
05 (cinco).Imperatriz/MA, 02/09/2019 DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA Secretária Judicial da 2ª Vara Cível Resp: 1503895

PROCESSO Nº 0015345-71.2016.8.10.0040 (189812016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANTONIO FRANCISCO DE LIMA
ADVOGADO: FABRICIO DA SILVA MACEDO ( OAB 8861-MA )

REU: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

ATOS ORDINATÓRIOS DIVERSOS2ª VARA CÍVEL De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível, -
Provimento 01/2007.Intimar o requerente para que tome conhecimento do depósito comprovado nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de
05 (cinco).Imperatriz/MA, 02/09/2019 DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA Secretária Judicial da 2ª Vara Cível Resp: 1503895

PROCESSO: 0805558-14.2018.8.10.0040
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AÇÃO: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
REQUERENTE: I MONTEIRO DE MENDONCA & CIA LTDA - ME
Advogado(s) do reclamante: JOAO BATISTA JOSE DE SOUSA
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
Advogado(s) do reclamado: GILBERTO COSTA SOARES - OABMA 4914
INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) acima relacionado(s), para tomar conhecimento do despacho a seguir transcrito "

DESPACHO

De início verifica-se partes legítimas para compor a presente relação processual, passo a fixar os pontos controvertidos, nos seguintes:

Se houve oscilação de energia no período mencionado
Se a oscilação foi a causa do defeito apresentado pelo equipamento;
Qual a extensão do dano ao Autor em decorrência do fato em questão;

Em atenção ao princípio da cooperação e da não surpresa, princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino
a intimação das partes, para que especifiquem outras provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no prazo comum de
05 (cinco) dias.

Designo audiência de conciliação instrução e julgamento para o dia 20.11.2019 às 11 horas na sala de audiência deste Fórum,
oportunidade em que ouvirei as partes, bem como as testemunhas, caso queiram, que deverão ser apresentadas pelas partes.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.
Imperatriz-MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.

DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Terceira Vara Cível de Imperatriz

PROCESSO Nº 0007553-03.2015.8.10.0040 (105682015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: ITAU VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO: IVAN WAGNER MELO DINIZ ( OAB 8190-MA )

REU: DEBORA DE SOUSA ROCHA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA MANIFESTAÇÃO DE CERTIDÃO

ATO ORDINATÓRIOConforme determina o art. 93, XIV, da Constituição Federal e o art. 203, §4º do Novo Código de Processo
Civil, regulamentados pelo provimento n.º 22/2018 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, através de Ato
Ordinatório: INTIMAÇÃO do autor, por seu advogado, da certidão de fl. 65, para manifestação em 15 (quinze) dias. Imperatriz-MA,
02 de setembro de 2019.Geisa Cobas Xavier Secretária Judicial da 3ª Vara Cível Resp: 111831

PROCESSO Nº 0000175-69.2010.8.10.0040 (1752010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: MAGAZINE LILIANE S.A. 
ADVOGADO: DANIEL KENY VIEIRA DOURADO SANTOS ( OAB 8639-MA )
EXECUTADO: JOSÉ BEZ FONTANA 
Advogado: Daniel Keny Vieira Dourado Santos OAB/MA 8639
DESPACHO. Ante a penhora on line POSITIVA, proceda-se à intimação da parte requerida, para se manifestar no prazo de 15
(quinze) dias. Decorrido o prazo acima, em não havendo impugnação pela requerida, determino o levantamento do valor
bloqueado pelo requerente e seu patrono. Havendo apresentação de impugnação pela requerida, intime-se a requerente para se
manifestar em 15 dias sobre a impugnação juntada aos autos. Cumpra-se. Imperatriz(MA),6 de maio de 2019 José Ribamar Serra
Juiz Titular da 3ª Vara Cível Resp: 179044

PROCESSO Nº 0012511-95.2016.8.10.0040 (156432016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: JANAINE COSTA MENESES
ADVOGADO: FRANCISCO LUCAS DE SOUSA ARAUJO ( OAB 18898-MA ) e LAURA ALVES CAVALCANTE ( OAB 16277-MA )

REU: BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO: FERNANDO LUZ PEREIRA ( OAB 9336A-MA ) e MOISES BATISTA DE SOUZA ( OAB 6340A-MA )

PODER JUDICIÁRIOCOMARCA IMPERATRIZ TERCEIRA VARA CÍVEL REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 12511-95.2016.8.10.0040REQUERENTE(S): JANAINE
COSTA MENESESREQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A DESPACHODesigno o dia 22 de outubro de 2019 às 10hh, para a realização de audiência de
saneamento em cooperação com as partes, nos termos do art. 357, § 3º, do NCPC, no local de costume desta 3ª Vara Cível. Intimem-se as partes, na pessoa de
seus advogados. Cumpra-se. Imperatriz/MA, 27 de agosto de 2019.José Ribamar SerraJuiz Titular da 3ª Vara Cível Resp: 179044
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PROCESSO Nº 0004761-42.2016.8.10.0040 (58492016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANTONIO LIRA DOCA
ADVOGADO: RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES ( OAB 10100-MA )

REU: SEGURADORA LIDER
ADV: ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB/MA 11735-A)

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA IMPERATRIZTERCEIRA VARA CÍVELREG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 4761-42.2016REQUERENTE:
ANTONIO LIRA DOCAREQUERIDA: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.SENTENÇAANTONIO LIRA DOCA manejou AÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, sustentando que fora vítima de
acidente de trânsito e pleiteou indenização no valor de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais, cinquenta centavos), além de danos morais como se vê
da petição inicial.Juntou documentos.Foi determinada a citação da requerida e realização de exame complementar no requerente.A requerida apresentou
contestação se opondo a pretensão autoral.O feito foi incluído na pauta do mutirão dos processos do DPVAT.Realizada audiência foi tomado depoimento da
autora, e realizado exame complementar.Vindo os autos conclusos para sentença.É o relatório.DAS PRELIMINARESAntes de adentrar ao mérito, passo a
apreciar as preliminares da requerente no sentindo de rejeitá-los as mesmas, vez que há nexo causal e os documentos são hábeis a comprovar o acidente, e
deixo de apreciar a preliminar de suspeita de fraude, por não ter sido instaurado o incidente de falsidade nos termos do artigo 430 a 433 do CPC.Assim rejeito a
preliminar.Decido.O laudo pericial quantificou a lesão sofrida pelo requerente com a devida repercussão, com percentual de perda funcional do valor máximo da
cobertura, que equivale a R$ .375,00(três mil trezentos e setenta e cinco reais). O autor já recebeu o valor de R$ 1.687,00 (mil seiscentos e oitenta e sete reais).
A quantificação atende aos preceitos do art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 6.194/1974, alterada pela Lei nº 11.94/2009, senão vejamos:"Art. 3º Os danos pessoais cobertos
pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência
médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste
artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização
proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em
completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:I - quando se tratar de invalidez permanente
parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; "A jurisprudência segue a norma
regente, senão vejamos:"STJ-1028146) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO Nº 1.483.620/SC. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (Recurso Especial nº
1.731.361/SP (2018/0065996-1), STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. DJe 04.06.2018).""TJAM-0053345) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
DE COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE SEGURO DPVAT. EXAME PERICIAL INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO GRAU DE
INVALIDEZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 1º DA LEI Nº 6.194/74. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA
NECESSÁRIA À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA
PERÍCIA MÉDICA ATESTANDO A GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ DO AUTOR PARA FINS INDENIZATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O GRADUADO ÓRGÃO MINISTERIAL. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre - DPVAT, instituído pela Lei nº 6.194/74, tem por finalidade prestar auxílio às vítimas de acidente de trânsito ou seus beneficiários,
por meio do pagamento de indenizações por morte, invalidez permanente, despesas de assistência médica e suplementar, caracterizando, destarte, um seguro
de caráter social; - Conforme art. 3º, § 1º da Lei nº 6.194/74, no caso da cobertura de indenização por invalidez permanente, deverá haver a classificação em
total ou parcial, subdividindo-se esta última em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, avaliando-se, no caso de ser
incompleta, a repercussão da perda, se intensa, média, leve ou se as sequelas são residuais, que ensejará um redução proporcional do montante indenizatório,
com percentuais diversos; - Além disso, segundo tema sumulado a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez, sendo imprescindível realização de perícia para constatação da gradação da lesão, possibilitando quantificação do
montante indenizatório; - Ausentes perícia e/ou laudo que ateste claramente gradação das lesões, impossível resolução antecipada da lide, sendo imperiosa
dilação probatória; - Imprescindível que o médico-perito designado, detenha conhecimento técnico ou científico específico sobre a matéria em que deverá opinar
(§ 5º do artigo 156 do NCPC); - Constatando-se a necessidade de complementação do laudo pericial para obtenção da resposta exigida pela Lei, tem-se como
necessária a anulação da Sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, a fim de que seja realizada uma perícia complementar para averiguar o grau
de debilidade permanente da parte autora/apelada. Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso conhecido e parcialmente provido, em consonância parcial com
o Graduado Órgão Ministerial. (Apelação nº 0231505-88.2010.8.04.0001, 1ª Câmara Cível do TJAM, Rel. Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro. j.
13.08.2018).""TJAM-0052942) APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AÇÃO DE COBRANÇA - LAUDO INCONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE
PERCENTUAL - SENTENÇA ATRIBUI COMO "MÉDIA" - LAUDO COMPLEMENTAR - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A
PROPORCIONALIDADE DA LESÃO - APURAÇÃO DO GRAU DE LESÃO - SÚMULA Nº 474 DO STJ - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O art. 5º,
caput, da Lei nº 6.194/74 determina que o pagamento do seguro DPVAT será devido mediante a prova do acidente e da lesão dele decorrente, o quê foi
devidamente comprovado pelos documentos acostados. 2. A indenização securitária deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez, nos termos da
Súmula nº 474 do STJ, observando a tabela anexa à Lei nº 11.945/09, o quê foi plenamente demonstrado pela perícia apresentada. 3. É necessária a
quantificação das lesões pelo Instituto Médico Legal competente para a apuração do grau de incapacidade do segurado, fixando-se, em razão da extensão das
lesões por ele sofridas, a respectiva compensação indenizatória. 4. Sentença anulada. 5. Apelação conhecida e provida. (Apelação nº
0620002-63.2014.8.04.0001, 3ª Câmara Cível do TJAM, Rel. Airton Luís Corrêa Gentil. j. 30.07.2018)."O requerente cumpriu o ônus da prova, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil, quando assim determina:"Art. 373. O ônus da prova incumbe:I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"O
entendimento jurisprudencial da Corte local é no sentido de que havendo a comprovação do ônus da prova, o pedido deve ser procedente, como se vê
abaixo:"TJMA-0077993) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
RESPALDA A PRETENSÃO DEDUZIDA NA EXORDIAL. MENSALIDADES VENCIDAS E NÃO PAGAS. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS QUE INCUMBE AO
EMBARGANTE, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 333, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. I. A pretensão monitória para cobrança de mensalidades escolares inadimplidas prescreve em cinco anos, contados da data de vencimento de cada
parcela, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do CC. Precedentes do STJ. II. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do embargado (art. 333, II, do CPC) nos embargos monitórios e a existência de prova literal da dívida implica a procedência do pedido monitório. III. Apelação
conhecida e desprovida. (Processo nº 040720/2012 (170396/2015), 4ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho. DJe 09.09.2015)."Restando
comprovado a lesão e a sua repercussão, o valor da indenização deve ter como base o percentual de 25% multiplicado pelo valor nominal de indenização que
tem-se o valor de R$ .375,00,devendo ser deduzido o valor recebido de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). O valor da
indenização deve ser corrigido com juros contados da citação e correção monetária a partir do evento danoso, segundo entendimento jurisprudencial do Superior
de Tribunal, por meio de repetitivo, como se vê abaixo:"STJ-0829366) PROCESSO CIVIL (CPC/1973). RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO
JUDICIALMENTE FIXADA, INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE DESDE QUE PRESENTES AS CAUSAS
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QUE DÃO DIREITO AO RECEBIMENTO DO SEGURO, QUAIS SEJAM: MORTE, INVALIDEZ OU LESÕES QUE TENHAM DADO ORIGEM A DESPESAS
MÉDICAS, DEVIDAMENTE COMPROVADAS, ORIUNDAS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 246/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Especial nº 1.575.961/DF (2015/0323122-8), STJ, Rel. Paulo de Tarso
Sanseverino. DJe 22.08.2017).""STJ-1053457) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. VALOR FIXO. MP Nº 340/2006. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO
DANOSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO (Recurso Especial nº 1.642.085/SP (2016/0315928-6), STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 08.08.2018).""STJ-1045737) RECURSO ESPECIAL. TERMO A
QUO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU
REFORMATIO IN PEJUS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO
DANOSO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP Nº 1.483.620/SC SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. DECISÃO EM DISSONÂNCIA AO
NOVEL ENTENDIMENTO DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (Recurso Especial nº 1.746.208/PR (2018/0136925-7), STJ, Rel. Marco Aurélio
Bellizze. DJe 29.06.2018)."Desta forma, o pedido deve ser acolhido de forma parcial e o processo extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, I,
primeira parte, da Lei Processual Civil.DISPOSITIVOAnte o exposto, ACOLHO de forma parcial o pedido, e extingo o processo com resolução de mérito, na
forma da fundamentação acima.Julgo procedente em parte o pedido, para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), constatado pelo laudo pericial e reconhecido pela requerida, cujo valor deverá ser corrido com juros de
1% contados da citação e correção monetária, contados do evento danoso, nos termos da fundamentação acima.Condeno a requerida ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes à base de 20% sobre o valor total da condenação.P.R.I.Imperatriz(MA), 17 de julho de 2019.JOSÉ RIBAMAR
SERRAJUIZ TITULAR DA 3ª VARA CÍVEL Resp: 179044

Quarta Vara Cível de Imperatriz

ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE IMPERATRIZ

4ª VARA CÍVEL

AUTOS Nº: 0808708-37.2017.8.10.0040

REQUERENTE: ROGERIO DO VALE CORDEIRO

REQUERIDO(A): UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICO

REQUERIDO: UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

SENTENÇA

Vistos.

I - Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ROGERIO DO VALE CORDEIRO contra

UNIMED CURITIBA e UNIMED IMPERATRIZ, todos devidamente qualificados nos autos.

Relata o autor, que foi diagnosticado com “ hérnia de disco na topografia do espaço L5-S1, CID

M51.1”, com a recomendação da realização de procedimento cirúrgico de “RIZOTOMIA FACETÁRIA COM

RADIOFREQUENCIA”, com a utilização dos seguintes materiais: 04 (quatro) agulhas de radiofrequência,

mais 01 (uma) placa, que foi negado pelo demandado (id 7220048 - Pág. 1).

Requereu em sede de tutela de urgência, a autorização do procedimento cirúrgico pela UNIMED

IMPERATRIZ, conforme recomendado pelo médico. No mérito, pugna pela confirmação da tutela e

condenação por danos morais.

Antecipação de tutela concedida no id 7558954.

Em sede de contestação (id 9209819) a demandada UNIMED IMPERATRIZ, alega preliminarmente a

impugnação à assistência judiciária gratuita, e ilegitimidade passiva. No mérito, pela improcedência do pedido,

eis que só existe relação contratual do autor, com a demanda UNIMED CURITIBA.

Citada, a ré UNIMED CURITIBA apresentou contestação no id 9398133, e alegou ausência de

cobertura contratual. Em conclusão, requer a improcedência do pedido.
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Ata de audiência de instrução e julgamento (id 20514062).

É o relatório. Passo à decisão.

II – Da Fundamentação

O processo está em ordem, nada havendo para ser saneado, concorrendo as condições da ação

(possibilidade jurídica do pedido, interesse processual e legitimidade das partes) e os pressupostos

processuais (de existência e de validade).

1. Da Impugnação à assistência judiciária gratuita.

Quanto à impugnação da assistência judiciária gratuita, deferido o pedido, se discorda a ré,

deveria ter provado que a parte autora não faz jus ao benefício, quando tal mister lhe compete (art. 373 CPC).

Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE.
1. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a tese versada no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
2. É ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
demonstrar a suposta suficiência financeira-econômica do beneficiário.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ., AgRg no AREsp 45932 MG 2011/0121783-4., Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA., publicação DJe 22/08/2013)

Quanto à ilegitimidade passiva, a jurisprudência posiciona-se no sentido de reconhecer que as

UNIMEDS fazem parte do mesmo grupo econômico, portanto, confundem o consumidor e são responsáveis

solidariamente.

In verbis:

TJMA-0113043) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR. COBERTURA DE
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE.
EMPRESAS QUE PERTENCEM AO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA
APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO. I. A
jurisprudência desta e. Corte é pacífica no sentido de considerar que a Central Nacional UNIMED e
as demais cooperativas UNIMED fazem parte de um conglomerado econômico, portanto, não há falar
em ilegitimidade passiva ou ausência de responsabilidade. II. As empresas que compõem o mesmo
grupo econômico e possuem, inclusive, nome fantasia semelhante, confundem-se ante a perspectiva
do consumidor e, conforme previsão da Teoria da Aparência, respondem de forma objetiva e
solidária pelos danos causados. III. Apelo desprovido. (Súmula nº 568, STJ). (Apelação Cível nº
0801231-51.2015.8.10.0000, 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Antônio Guerreiro Júnior. DJe
08.11.2018).

Superada as preliminares, indo ao mérito, a pretensão da parte autora é pela determinação às rés

de custearem o procedimento cirúrgico a que foi submetida, bem com pela condenação das empresas ao

pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

Inclusive o contrato de plano de assistência à saúde em foco se sujeita às disposições do Código de

Defesa do Consumidor.

Neste aspecto, a interpretação a ser conferida à cláusula de cobertura ou não de determinado

atendimento médico/hospitalar deve ser realizada à luz da legislação consumerista, respeitando-se, na esfera

privada, os princípios da função social do contrato, da probidade e da boa- fé e, na esfera pública, o princípio

da dignidade da pessoa humana.

Especificamente, verifica-se que o autor foi diagnosticada em 13 de junho de 2014, com “ hérnia de

disco na topografia do espaço L5-S1, CID M51.1” , conforme laudo médico inserido no id 7220025 - Pág. 1.

A controvérsia está na obrigatoriedade, ou não, das requeridas em custear o procedimento ao qual a

parte autora, irá ser submetida.
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Primeiramente, mister analisar a relação contratual entre a parte autora e a requerida, para então

definir a responsabilidade em arcar com o valor cobrado pelo hospital.

Pois bem.

A operadora ré sustenta a legalidade da negativa, de vez que o contrato firmado com o autor não

prevê cobertura do procedimento.

Nada obstante, a negativa apresentada pelos planos de saúde se mostra contrária ao direito da parte

autora, e o procedimento, tal como postulado, deve ser coberto pelas operadoras rés.

Isso porque, inexiste cláusula expressa excludente de cobertura material, indispensável ao sucesso

do procedimento cirúrgico

A negativa, portanto, revela-se abusiva e deve ser afastada pela aplicação do Código de Defesa do

Consumidor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,

mesmo nos contratos anteriores à Lei nº 9656/98, revela-se abusiva a negativa de cobertura dos

procedimentos e exames que se mostrem imprescindíveis para o bom êxito do procedimento ao qual será

submetido o usuário do plano de saúde.

Ainda segundo a jurisprudência do STJ, mostra-se descabida a recusa de fornecimento de órteses,

próteses, instrumental cirúrgico, exames ou fisioterapia, por parte dos planos de saúde, quando forem

indispensáveis para o sucesso da cirurgia ou tratamento do paciente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA SECURITÁRIA.

PRÓTESE NECESSÁRIA AO SUCESSO DA CIRURGIA COBERTA PELO CONTRATO.

IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. INCIDÊNCIA CDC. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta

Corte é pacífica em repudiar a recusa de fornecimento de instrumental cirúrgico ou fisioterápico,

quando este se encontrar proporcionalmente interligado à prestação contratada, como é o caso de

próteses essenciais ao sucesso das cirurgias ou tratamento hospitalar decorrente da própria

intervenção cirúrgica. 2. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento

firmado nesta Corte Superior de Justiça, incide à hipótese o enunciado da Súmula 83/STJ, aplicável

também ao recurso interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Não

tendo o agravante trazido qualquer razão jurídica capaz de alterar o entendimento sobre a causa,

mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.

(Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 1226643/SP, relator o Ministro Luis Felipe

Salomão, j. em 05/04/2011 e DJe de 12/04/2011). - grifei.

Registre-se que a escolha do tratamento adequado repousa exclusivamente ao médico, e como dito

em sede de contestação da demandada UNIMED CURITIBA, não lhe cabe a referida escolha, .

Vejamos a jurisprudência de nossos Tribunais:

TJMA-0106908) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GEAP. PROCEDIMENTO REQUERIDO POR MÉDICO

ESPECIALISTA NEGADO. VIOLAÇÃO DO CONTRATO. ILEGALIDADE RECONHECIDA.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE. 1. A finalidade básica do contrato de plano

de saúde é garantir atendimento e a manutenção da saúde dos seus consumidores. 2. "Somente ao
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médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura

ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada,

tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do

segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor" (REsp 1053810/SP, Rel. Min. Nancy

Andrighi, julgado em 17.12.2009, DJe 15.03.2010). 3. O plano de saúde não pode se recusar ao

tratamento e aos procedimentos que devam ser tomados para que o tratamento seja eficaz,

especialmente quando o plano contempla o tratamento necessário, entretanto, especifica

material diverso. Cabe ao médico especialista definir qual é o melhor método a ser ministrado

para determinada doença e possível restabelecimento da qualidade de vida do paciente.

Dignidade da pessoa humana. 4. Sob a ótica da legislação consumerista revela-se inaceitável a

tentativa das operadoras de plano de saúde de interferir na escolha do procedimento indicado pelo

médico do segurado com o escopo de reduzir suas despesas e maximizar seus ganhos. 5. In casu,

constatada a conduta violadora da GEAP, mostra-se necessária a indenização por danos morais.

Todavia, a fim de satisfazer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no caso em tela, acho

necessário a redução do valor fixado na sentença. 6. Recurso parcialmente provido. (Processo nº

036097/2016 (210466/2017), 3ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Lourival de Jesus Serejo Sousa. DJe

27.09.2017).

TJDFT-0504227) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE

TRATAMENTO. MEDICAMENTO. INDISPENSABILIDADE. PACIENTE COM CÂNCER. AUSÊNCIA

DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS.

DANOS MORAIS PRESUMÍVEIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA.

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante

entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal

de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de

cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a

escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e

da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que

somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo,

assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. 2. O fato de o procedimento solicitado não

constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da

seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 3.

Recurso conhecido e improvido. Unânime. (Processo nº 07069593220188070005 (1164071), 7ª

Turma Cível do TJDFT, Rel. Romeu Gonzaga Neiva. j. 10.04.2019, DJe 15.04.2019).

Portanto, nesse ponto o pedido deve ser acolhido, com a confirmação da decisão que antecipou os

efeitos da tutela, de forma a determinar que as rés custeiem o valor correspondente ao procedimento

escolhido pelo médico do autor.

Os danos morais suportados pela autora são patentes, pois a negativa ao tratamento lhe trouxe

aflição, frustração, sentimento de risco de perda, indignação, dores, insegurança, angústia, abalo psicológico,

todos sentimentos passíveis de indenização.

A responsabilidade das operadoras de plano de saúde é objetiva e o direito do autor está amparado

pelo artigo 14, § 1º e incisos I a III do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
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bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Não há nenhuma causa excludente de responsabilidade, ou seja, defeito inexistente, culpa exclusiva

do consumidor ou de terceiro, previstas no art. 14, § 3º incisos I e II do CDC.

Dessa forma, demonstrada a responsabilidade objetiva das operadoras de plano de saúde;

comprovado o nexo causal entre as condutas comissiva e omissiva das rés e os danos morais suportados

pelo autor, surge obrigação de indenizar.

Os parâmetros para a fixação do “quantum” são conhecidos: o valor deve ser suficiente para

proporcionar alguma compensação ao ofendido e também para alertar o ofensor, considerando-se a

capacidade econômica dos envolvidos. Deve se basear em critérios de razoabilidade e proporcionalidade,

sem permitir o enriquecimento do lesado à custa do ofensor, mas que seja suficiente para a efetiva reparação

da lesão causada e coibir a repetição da conduta ofensiva.

Levando-se em consideração as condições sociais e econômicas das partes e o grau de sofrimento

provocado pela ofensa, arbitra-se a verba indenizatória em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser pago pelas

operadoras de plano de saúde, de forma solidária; quantia suficiente para compensar os prejuízos morais do

autor, sem promover locupletamento e, concomitantemente, punir os ofensores de forma adequada.

III - Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial (art. 487, I, c/c 490,

caput, ambos do CPC), para:

a) condenar as rés na obrigação de cobrir a despesa relativa ao procedimento cirúrgico indicado

pelo médico, confirmando, assim, a antecipação de tutela deferida nos autos.

b) condenar as demandadas de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais à

autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir da data desta sentença e

com juros de mora de 1% ao mês desde a citação

Condeno-as ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que

fixo em 15% sobre o valor dos danos morais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Imperatriz(MA), 27 de agosto de 2019.

Antonio Martins de Araújo

Juiz de Direito Substituto

Respondendo pela 4ª Vara Cível

Segunda Vara da Família de Imperatriz

PROCESSO Nº 0011572-23.2013.8.10.0040 (146442013)
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AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: ROMARIO RICARDO REIS SOARES ( OAB 13608-MA )
REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: HEINZ FABIO DE OLIVEIRA RAHMIG ( OAB 12258-MA )

Intimação do(a) autor(a) ANA CLEUDES LOPES SOARES, brasileira, casada, comerciante, a qual encontra-se em local incerto e
não sabido, por edital com prazo de 20 (vinte) dias, para dizer em de 05 (cinco) dias, se tem interesse no andamento da lide, sob
pena de extinção, art. 485 do CPC. Imperatriz-MA, 02 de Agosto de 2019.
Adolfo Pires da Fonseca Neto.
Juiz da 2ª Vara da Família.

PROCESSO Nº 0000268-22.2016.8.10.0040 (3312016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: ITALO DA SILVA REIS ( OAB 15071-MA )
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça 
Intimação do(a) autor(a) RONISE VIEIRA SANTOS, brasileira, solteira, a qual encontra-se em local incerto e não sabido, por edital
com prazo de 20 (vinte) dias, para dizer em de 05 (cinco) dias, se tem interesse no andamento da lide, sob pena de extinção, art.
485 do CPC. Imperatriz-MA, 02 de Agosto de 2019.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família.

PROCESSO Nº 0002544-60.2015.8.10.0040 (36652015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | HABILITAÇÃO
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9348A-MA )
REQUERIDO: ESPOLIO DE WALDEY RODRIGUES DE SOUZA 
ADVOGADO: WEMERSON LIMA VALENTIM ( OAB 12731-MA )

Defiro em parte o pedido de fls. 205/206, aguarde-se tão somente por dez dias. Intime-se. Imperatriz, 02/09/2019.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família

PROCESSO Nº 0008505-45.2016.8.10.0040 (107502016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: NILSON DO ESPIRITO SANTO COELHO ( OAB 13482-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: EMIVALDO GOMES SILVA ( OAB 4656-MA )

Dispõe o art. 1010 do CPC. Art. 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I- os nomes e a
qualificação das partes; II- a exposição do fato e do direito; III- as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV- o
pedido de nova decisão. § 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Com efeito,
intime-se o(a) apelado(a) para as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Registro ainda que com a entrada do novo CPC, o
juízo de admissibilidade é do Tibunal de Justiça, nos moldes do § 3º do artigo 1010. § 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º
e 2º, os autos serão remetidos ao Tribunal pelo Juiz, independentemente de Juízo de admissibilidade. Dessa forma, com ou sem
contrarrazões, subam os autos ao TJMA, com nossas homenagnes de praxe. Imperatriz-MA, 30/08/2019.
Adolfo Pires da Fonseca Neto.
Juiz da 2ª Vara da Família.

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0808647-11.2019.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
PARTE(S) REQUERENTE(S): ELEN CRISTINA PEREIRA SANTANA
PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKSUEL ALVES DE SOUSA
Intimação de ELEN CRISTINA PEREIRA SANTANA, brasileiro(a), o qual encontra-se em local incerto e não sabido, por edital com
prazo de 20 (vinte) dias, para em 05 (cinco) dias, informar nos autos se ainda tem interesse no andamento processual, sob pena
de extinção, nos termos do artigo 485 do CPC. Imperatriz/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019. Adolfo Pires da Fonseca
Neto Juiz da 2ª Vara da Família

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0811965-36.2018.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: INTERDIÇÃO (58)
PARTE(S) REQUERENTE(S): RAIMUNDO NASCIMENTO DOS SANTOS
PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCENA DOS SANTOS
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA nº 01/03
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O Doutor ADOLFO PIRES DA FONSECA NETO, Juiz de Direito da 2ª Vara da Família desta cidade e Comarca de Imperatriz,
Estado do Maranhão, na forma da lei, faz saber a quem interessar possa e deste conhecimento tiver, que, por este Juízo e
Secretaria da 2ª Vara de Família, tramitou aos termos da Ação de INTERDIÇÃO (58), nº 0811965-36.2018.8.10.0040, proposta por
RAIMUNDO NASCIMENTO DOS SANTOS em face de MARIA LUCENA DOS SANTOS julgada através de sentença deste Juízo,
decretando a sua Interdição, e nomeando seu Curador o(a) requerente. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente que deverá ser publicado pelo Diário da Justiça, por três vezes, com intervalo de dez dias. Dado e passado
nesta cidade de Imperatriz/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019. Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2ª Vara da Família

Primeira Vara Criminal de Imperatriz

AÇÃO PENAL
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 1029-05.2006.8.10.0040(10292006)
PARTE(S) RÉ(S): ANTÔNIO JOSÉ SOUZA DA SILVA, BRENO TADEU TAVARES DE MEDEIROS, CLEBER JOSÉ DE ALMEIDA
E ROSEMAR DA ROCHA ALVES.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO
Pelo presente, ficam intimados os advogados constituídos, Dr. Ana Carolina Pereira Rodrigues, OAB/RJ 174.629 e Dr. Flávio
Cautiero Horta Jardim, OAB/RJ 5.357, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca das testemunhas arroladas pela
defesa não localizadas: Valéria de Paula Lima, Fabio Abreu Mello, Vicente de Paula Davi Simões, Edpo dos Santos, Evandro
Viana Garcia, Judas Tadeu Terra e Paulo Marco Rodrigues, para informarem novo endereço ou substituí-las, nos autos da Ação
Penal em epígrafe.
IMPERATRIZ/MA, 02 de setembro de 2019.
SAMIA KARDINALE BATISTA DE CARVALHO
SECRETÁRIA JUDICIAL DA 1ª VARA CRIMINAL

AÇÃO PENAL PÚBLICA
REGISTRO DE DISTRBUIÇÃO: 17-96.2019.8.10.0040 (17/2019)
DENUNCIADO: MARCOS ROBERTO DE CASTRO
Pelo presente, fica intimado o Advogado ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, OAB/MA 8.345, da parte final da
Sentença proferida nos autos em epígrafe, que segue abaixo transcrita:
"Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA
DENÚNCIA PARA CONDENAR O ACUSADO MARCOS ROBERTO DE CASTRO E SILVA PELA PRÁTICA DO CRIME
PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, AMBOS DO CP; E ABSOLVÊ-LO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
180, CAPUT, DO CP, COM BASE NO ART. 386, VII, DO CPP, POR NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A
CONDENAÇÃO. Passo à dosimetria da pena. Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tem-se que a
culpabilidade em nada ultrapassou o tipo legalmente previsto, sendo considerado normal; não há prova nos autos de o réu já ter
sido condenado definitivamente antes da prática do delito apurado neste processo, presumindo-se ser ele tecnicamente primário,
destacando-se a vedação de utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula nº 444 -
STJ); nada foi verificado quanto à conduta social e personalidade do réu, sendo entendidas como boas, em atenção ao princípio de
presunção do estado de inocência; quanto às circunstâncias e conseqüências do crime não há nos autos elementos peculiares
para se reconhecerem como desfavoráveis ao acusado; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.
Desse modo, FIXO A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, EM 4 (QUATRO) ANO DE RECLUSÃO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Não há
atenuantes ou agravantes a considerar e inexistem causas de diminuição de pena. Está configurada a causa de aumento relativa
ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Verifico a presença, também, da causa de aumento concernente ao emprego
de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP). Assim, majoro a pena em 2/3 (dois terços), FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM
8 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA. Tendo em vista que,
pelo que foi colhido durante a instrução, não se tem maiores informações sobre a situação financeira dos acusados, fixa-se para
cada dia multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, cuja apuração deve ser feita pela Contadoria
Judicial. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea "a", c/c § 3º do
mesmo artigo do Código Penal, levando-se em consideração o quantum da pena aplicada. Não é o caso de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, vez que a pena fixada é
superior a quatro anos, além do que os crimes foram cometidos com grave ameaça à pessoa. Também não é o caso de
suspensão da pena, vez que a reprimenda é superior a dois anos. Deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade e
mantenho o decreto de prisão preventiva contra ele, já que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva
verificados ao tempo de sua decretação. Da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, a qual tomo seus fundamentos como
minhas razões de decidir, somado aos elementos contidos nos autos, infere-se a imprescindibilidade da manutenção da
segregação do acusado. Por estas razões, mantenho a sua custódia cautelar pelos fundamentos acima explicitados. Após o
trânsito em julgado: 1) expeça-se mandado de prisão contra o acusado e, após seu efetivo cumprimento, expeça-se a competente
guia de execução, encaminhando-a ao juízo competente; 2) comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins necessários; 3) insira-se
o nome do réu no livro de rol de culpados; 4) oficiar aos setores de identificação e estatística para os registros necessários.
Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 804, CPP). Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive
a vítima, consoante disposto no art. 201, § 2º, do CPP. Imperatriz(MA), 15 de agosto de 2019. Juíza EDILZA BARROS FERREIRA
LOPES VIÉGAS, Titular da 1ª Vara Criminal"
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Imperatriz/MA, 02 de Setembro de 2019.
SAMIA KARDINALE BATISTA DE CARVALHO
Secretária Judicial da 1ª Vara Criminal

Segunda Vara Criminal de Imperatriz

PROCESSO N°: 3166-37.2018.8.10.0040
ACAO PENAL PUBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DENUNCIADO: FENIX ESPINDOLA DOS REIS E OUTRO
ADVOGADADOSDENUNCIADOS: DRA. ELISÂNGELA MACEDO VALENTIM– OAB/MA 19.072
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ADVOGADA PARA TOMAR CONHECIMENTO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA NOS AUTOS DE
AÇÃO PENAL
Intimação da Advogada, do denunciados Fenix Edpindola dos Reis e outro, Dra. Elisângela Macedo Valentim, OAB/MA 19.072,
para comparecer na Sala de Audiências da 2ª Vara Criminal, no dia 08 de novembro de 2019, às 15:00 horas, com o fim de
participar de audiência de instrução e julgamento designada nos autos em epígrafe. SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Criminal, Fórum
"Min. Henrique de La Rocque Almeida", sito à Rua Ruy Barbosa, s/n, centro, Imperatriz - MA - (99) 3529 2021 - (99) 3529 2000.

Imperatriz/MA, 02 de setembro de 2019.
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal

REGISTRO DISTRIBUIÇÃO N°: 242-19.2019.8.10.0040
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU:LUCAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO DO RÉU: JAN CARLA MARIA FERRAZ LIMA NOLETO, OAB/TO 3179
FINALIDADE:INTIMAÇÃO DA DEFESA E PUBLICAÇÃODA SENTENÇAprolatada em 30.082019, abaixo transcrita:
SENTENÇA
Vistos, etc. O Ministério Público Estadual, com base em inquérito policial, ofereceu denúncia em face de LUCAS DA SILVA
SANTOS, o qual fora preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, delitos
tipificados no Artigo 33 da Lei n° 11.343/2016 e no Art. 12 da Lei n° 10.826/2003, respectivamente. Consta da denúncia que, no dia
19 de janeiro de 2019, por volta das 18h00m, na rua Tiradentes, s/n°, bairro Santo Amaro, houve a denúncia de que estava
funcionando um ponto de entorpecentes, em uma casa situada na subesquina, a qual seria identificada por possuir um muro alto.
Acrescentou a denúncia que a droga ficava escondida em um monte de areia, no quintal da casa. Os policiais, atendendo a
denúncia, foram até o local mencionado, onde identificaram a casa e, posteriormente, reuniram-se com o SI do 3º e 14º BPM, e
com outras guarnições, momento em que realizaram a abordagem. Em seguida, os policiais fizeram o cerco no local, onde
entraram pela casa vizinha, que era abandonada. No quintal da casa encontraram um monte de areia e várias pessoas fumando.
Os policiais não encontraram bebidas alcoólicas no local e perceberam que as portas da casa estavam trancadas pelo lado de
dentro. Os diligentes foram informados pelas pessoas presentes que LUCAS estava dentro da casa, mas, ao baterem na porta
este não atendeu e nem abriu a porta. Dando sequência à operação os policiais tiveram que quebrar um dos vidros da porta para
conseguirem adentrarem no domicílio, local onde encontraram o acusado LUCAS e sua namorada Alessandra. Afirma a denúncia
que no prosseguimento das buscas, foram encontradas 14(catorze) flaconetes de cocaína, totalizando aproximadamente cerca
8,4g, além de 142g de maconha, mais 24 pedras pequenas de crack e 02 (duas) pedras maiores também de crack, totalizando
aproximadamente 31,6 (trinta e um gramas e seiscentos miligramas). Encontraram também uma arma de fogo, de marca Taurus,
tipo revólver, calibre .38, com quatro munições intactas de igual calibre. Encontraram ainda embalagens para a mercancia de
drogas e uma balança de precisão. Informa a exordial de ingresso que as pessoas encontradas no local se declararam usuárias e
com antecedentes criminais, acrescentando que o acusado LUCAS alugara a casa. Consta ainda na denúncia que, diante dos
fatos, os suspeitos e os materiais foram apreendidos e conduzidos para a Delegacia para a adoção das demais providências.
Afirmou o Parquet que LUCAS DA SILVA SANTOS foi encaminhado à Delegacia, no entanto, ao ser inquirido pela autoridade
policial, limitou-se a negar os fatos. Por entender presentes a materialidade e autoria delitivas, afirma o representante ministerial
que estão presentes os requisitos para a propositura da presente ação penal, especialmente a justa causa. Auto de prisão em
flagrante às fls. 02/03-v. Auto de exibição e apreensão a fl. 11. Laudo de constatação prévia da substância apreendida às fls.
13/15. Laudo de constatação definitiva da substância apreendida fls. 140/145. Defesa preliminar às fls. 71/75. Denúncia recebida
às fl. 80. Audiência de instrução (fls. 110 e 151). Na instrução criminal inquiriram-se 06 (seis) testemunhas arroladas pelo
representante do Ministério Público e interrogado o acusado, conforme mídias às fls. 114 e 156. Certidão de antecedentes
criminais à fl.158. Na fase das alegações finais, apresentadas sob a forma de memoriais escritos (fls. 160/165), o representante do
Ministério Público Estadual sustentou que restou comprovada a materialidade e autoria delitivas, e não havendo nenhuma causa
que exclua o crime praticado ou isente o réu da pena, vem requerer a procedência da pretensão punitiva, para que o acusado
LUCAS DA SILVA SANTOS seja condenado às penas do art. 33 da Lei n° 11.343/06 e art. 12 da Lei n° 10.286/03. A Defesa, em
sede de últimas alegações, também sob a forma de memoriais escritos (fls. 167/179), requereu a absolvição do acusado por não
existirem provas suficientes para a condenação nos moldes do Art.386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por via de
consequência, requer a expedição do competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA. É o relatório. MOTIVAÇÃO. Imputa-se ao
acusado as condutas tipificadas nos artigos Art. 33 da Lei n° 11.343/06 e Art. 12 da Lei nº 10.826/2003, a seguir transcritos: Art. 33

Página 800 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



da Lei n° 11.343/06 . Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão, de cinco a quinze
anos, e multa. Art. 12 da Lei nº 10.826/2003 Art. 12 - Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de
uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou,
ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena - detenção,
de um a três anos, e multa. Do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A materialidade do crime é certa, conforme faz
certo o Auto de Exibição/Apreensão (fl.11), Laudo de exame de constatação prévia às fls. 13/15, e Laudo Definitivo de constatação
às fls. 140/145. O conjunto probatório revela que os policiais militares encontraram, em buscas pelo quintal da residência,
ocultados em um monte de areia, cerca de 8,4g (oito gramas e quatrocentos miligramas) de cocaína, distribuídos em 14 (catorze)
flaconetes, além de 142 (cento e quarenta e duas gramas) de maconha, 24 (vinte e quatro) pedras pequenas de crack e 02 (duas)
maiores de crack, totalizando aproximadamente 31,6 (trinta e um gramas e seiscentos miligramas), bem ainda embalagens
destinadas à mercancia de drogas e 01 (uma) balança de precisão. Quanto à autoria do delito, em que pese os argumentos
traçados pela Defesa, a prova dos autos leva à condenação do acusado. Faz-se imperioso destacar alguns depoimentos colhidos
na instrução processual, pela relevância para a elucidação dos fatos imputados ao acusado na denúncia, conforme seguem. A
testemunha Policial Militar, Flávio Portela Cantanhede, afirmou que no dia da ocorrência era o motorista da viatura e se dirigiu até
o local; que lá se encontrava o SI (Serviço de Inteligência); que ficou do lado de fora da casa e ouviu que foram encontradas
drogas, mas não viu; que também não viu o revólver; que presenciou o momento da prisão; que as informações repassadas para o
Polícia obtiveram êxito; que eram várias pessoas; que o camburão saiu cheio; que era só o motorista e não gosta de ficar entrando
nas casas dos outros e que faz só o seu serviço e volta pra casa após o trabalho; que não viu nenhum entorpecente e nem arma
de fogo; que viu uma sacola de mão; que trabalha no serviço interno e que com base na sua experiência a sacola tinha um volume
grande; que a quantidade era incompatível com a de usuário; que o rapaz era comportado e não reagiu a prisão. A testemunha
Ivando Costa Silva, também Policial Militar, em juízo, afirmou que não conhece o acusado; que estava de serviço na área do
grande santa rita e o SI (Serviço de Inteligência) chamou a guarnição da área; que tinha feito um levantamento de uma suposta
casa que se tratava de uma boca de fumo, onde ocorre a venda de substâncias proibidas; que, diante dessas informações,
relatando que na residência eram vendidas drogas e que o dono da casa estava com uma arma de fogo e, em seguida, juntou-se
com o SI (serviço de inteligência) e de lá seguiram para encontrarem a casa; que adentrou à casa e encontrou pessoas utilizando
drogas; que lá disseram que o dono da casa estava dentro da residência; que observou que a chave se encontrava por dentro da
fechadura; que perceberam que uma parte da casa tinha um vitrô; que conseguiram quebrar o vitrô para adentrarem a casa; que
não conseguiu ver o acusado, porque o cabo Hiudes Barbosa foi na frente; que entrou uma guarnição e ficou outra no quintal e lá
encontraram o acusado debaixo da cama; que o acusado foi encontrado com a namorada dentro da casa; que dentro da casa
foram encontradas substâncias que se assemelhavam a crack; que foi dada voz de prisão ao réu; que encontraram, no quintal,
uma porção de drogas enterrada na areia e ainda uma arma de fogo; que diante da situação, foram conduzidos ele e outras
pessoas que estavam no local; que os usuários disseram que a casa é alugada e quem alugou correu para dentro da mesma; que
não recorda de o acusado dizer que alugou a casa, mas que as pessoas que estavam no local afirmaram isso; que no local tinha
umas 5(cinco) ou 6(seis) pessoas; que, quando a polícia fechou o cerco, o acusado ouviu o barulho das viaturas e correu para
dentro da casa e fechou a porta; que viu a uma pequena quantidade de drogas apreendidas no ponto de embalar; que se
encontravam em cima da mesa e a maior quantidade foi encontrada no quintal; que a quantidade encontrada não é compatível
com a de um usuário comum; que geralmente se encontra 01(um) ou 02(dois) flaconetes em poder de um usuário; que o SI
(serviço de inteligência) informou a ocorrência; que a quantidade de drogas era muito grande para a quantidade de pessoas que se
encontrava no local. A testemunha Policial Militar, Clodoaldo Alves Fernandes, em juízo, afirmou que participou da operação com
várias viaturas; que constatou a ocorrência quando chegou no local; que soube através do SI; que fizeram o cerco e que através
de outros policiais encontraram essas pessoas fazendo uso de entorpecentes; que deram voz de prisão ao acusado que estava
com uma mulher na cama e não reagiu e não esboçou nenhuma reação; que na cama não foi encontrado drogas, em outro lugar
sim; que não entrou na casa no primeiro momento; que viu as drogas ao final da operação e que ninguém se declarou usuário; que
lembra do acusado; que não fez a revista na casa; que essa quantidade que foi encontrada não é compatível com a de um usuário
comum. A testemunha Alessandra Negreiros Lima, na qualidade de informante, afirmou que não tem relacionamento com o
acusado; que tem interesse que ele seja absolvido; que estava na Beira Rio junto com Lucas e Marcelo; que de lá foram a uma
casa; que não sabe por quê eles quiseram ir para essa casa; que não sabe a quem pertence o imóvel para o qual se deslocaram;
que estava bêbada; que, quando os policiais chegaram, a informante estava no quarto com Lucas; que não sabe com quem estava
a chave da casa; que não sabia da existência da arma de fogo apreendida no local; que também não sabia de quem era a droga
apreendida no local; que não tinha intimidade com Lucas, apenas saiu com ele; que é usuária de maconha. A testemunha Policial
Militar, Hiudes Barbosa da Costa, em juízo, afirmou que, à época trabalhava no bairro Sebastião Régis; que a prisão do réu se deu
por meio de uma operação conjunta entre o Serviço de Inteligência do 3° (terceiro) e 14°(décimo quarto) Batalhões de Polícia
Militar; que o Serviço de Inteligência levantou a informação de que no local onde ocorreu a operação funcionava uma boca de
fumo; (.) que o Serviço de Inteligência fez o cerco na casa e invadiu, logo após chamando o reforço da viatura; que o mesmo ficou
do lado de fora para evitar fuga de algum suspeito; que em momento posterior adentrou à casa e já encontrou vários elementos
rendidos no chão; que encontrou Lucas com uma garota dentro de um quarto; que outros policiais encontraram drogas e uma arma
de fogo nesse imóvel; que fora encontrado também materiais que supostamente serviriam para o empacotamento de drogas; que
os elementos, que se encontravam no quintal da casa, afirmaram que a casa era alugada para o denunciado; que não conhece
Rafael; que não sabe em que local da casa foi encontrada a droga; que as pessoas que se encontravam no local estavam fazendo
uso de bebidas alcoólicas; que o acusado estava dentro de um quarto com sua namorada; que o acusado afirmou ser a sua
namorada a moça encontrada com ele; que a quantidade de droga apreendida no local era muito grande pra ser só pra uso; que
ouviu de algumas pessoas que estavam lá que os mesmos estavam lá para fazer uso de drogas e bebidas alcoólicas; que a arma
encontrada se tratava de um revólver calibre .38. A testemunha do Ministério Público, também Policial Militar, Maikon Nunes
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Morais, em juízo, afirmou que no dia da operação o SI o comunicou sobre um imóvel que seria objeto dessa operação; que
chamou outra viatura para reforçar a ação; que fizeram um cerco no quarteirão da casa; que de longe sentiu o mal cheiro de droga;
que os elementos encontrados no quintal da casa logo se entregaram; que haviam outros que saíram para comprar mais bebidas;
que os policiais encontraram uma parte da droga em uma areia; que os elementos que se encontravam no quintal da casa e
afirmaram que o acusado seria o dono do imóvel; que o acusado fora encontrado dentro de um quarto com uma garota; que logo
após o restante da droga foi achada junto a uma arma de fogo; que tinha muita embalagem que seria usada para embalar drogas;
que fora apreendida uma balança de precisão; que dentro da casa estava somente o acusado e a garota que se encontrava com
ele; que a casa estava mobiliada; que o próprio acusado afirmou que a casa era alugada e negou ser dele as drogas encontradas;
que dentro do quarto onde o acusado foi encontrado não havia drogas; desde o primeiro momento da abordagem os outros
elementos afirmaram estar lá somente bebendo; que a areia estava no quintal; que os elementos se declararam usuários; que
esses elementos estavam próximo à areia onde estavam as drogas; que os policiais do SI já passaram a informação de que a
droga estava no monte de areia; que a quantidade de droga apreendida era considerável; que as embalagens foram encontradas
dentro da casa e também dentro do quarto; que a quantidade de droga apreendida era muita para um usuário; que a droga
apreendida uma parte estava fracionada, envelopada, no ponto de venda, e outra parte ainda por ser fracionada. O acusado Lucas
da Silva Santos, em seu interrogatório em juízo, afirmou que os fatos narrados na denúncia não condizem com a verdade; que um
dia antes do fato ele havia discutido com a sua esposa e saiu de caso atormentado e em seguida saiu para Beira-Rio e encontrou
algumas mulheres e uns caras e começaram a beber; que por volta das 2 horas da manhã um homem se aproximou do grupo e
começou a beber com eles; que umas 6 horas da manhã esse homem de nome Rafael, disse que morava só, e chamou o grupo
para a casa dele e eles foram e passaram o resto do dia bebendo; que 15 minutos antes da polícia chegar, fizeram uma vaquinha
para compra mais bebidas; que somente o Rafael sabia onde vendia as bebidas, então o mesmo saiu e em seguida a polícia
chegou; que estava dormindo, mas explicou que a casa não era dele, no entanto, os policiais começaram a bater no mesmo; que
estava muito bêbado, que minutos antes tinha banhado e deitado; que acordou com os policiais em cima dele; que pegaram ele
colocaram saco na cabeça dele; que por algumas vezes ele desmaiou mesmo ele não sabendo de nada; que está cheio de marcas
no rosto nas costas; que sempre frisou o nome do Rafael; que é usuário de cocaína e maconha; que foi a primeira vez que foi
nessa casa; que não conhecia o Rafael. Acerca de depoimento prestado por policiais, tem-se decidido que o mesmo possui
validade, até prova em contrário. Os exemplos colhidos na jurisprudência são todos no sentido de que os Agentes de Polícia
seguem os mesmos princípios aplicados às demais testemunhas, tanto que também assumem o compromisso de dizer a verdade
do que souberem e lhes for perguntado, ficando também sujeitos às penas da lei na hipótese de falso testemunho, de forma que
não se deve inquinar de suspeitos ou parciais tais depoimentos apenas considerando-se a condição funcional. Dentre inúmeros
outros julgados, transcrevo adiante alguns: STJ: "Processual Penal. Narcotráfico. Flagrante. Prova policial. Validade. Reiterada
jurisprudência sobre a eficácia probatória dos testemunhos reiterados em juízo pelos policiais que flagraram a prática do crime"
(RSTJ 110/384). TACRSP: "O simples fato das testemunhas de acusação serem policiais não é obstante para que sejam
desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. É óbvio que pelas múltiplas atividades
desenvolvidas pelos policiais, seria demasiado rigor exigir-se a pompa de testemunhas presenciais, quando se sabe que o usual é
a recusa de estranhos para testificarem o caso" (RT 732/623). TJMG: "Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos
processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De
outro lado, a declaração de inidoneidade é específica, e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas,
devendo ser alegada e provada em cada caso" (RT 604/407). No caso sob análise, verifica-se que os depoimentos das
testemunhas foram coerentes, as quais confirmaram com veemência a prática delitiva de tráfico de drogas, nos termos da
denúncia. Análise do crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
imputado ao acusado. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11) que
discrimina a arma de fogo e as munições apreendidas, bem ainda pelo Laudo de Exame em Arma de Fogo (fls. 102/106; 128/132),
comprovando a eficiência do artefato. No caso, trata-se de revólver, marca TAURUS, calibre .38, número de série JL391234, com
quatro munições intactas de igual calibre. Na conclusão o referido Laudo Pericial atestou o resultado POSITIVO quanto à eficiência
da arma periciada, sendo utilizados os quatro cartuchos apreendidos e encaminhados à perícia técnica.A autoria delitiva, por sua
vez, também fora comprovada, tendo em vista que a arma de fogo, revólver calibre .38, fora encontrada no interior da residência,
cuja responsabilidade de locação fora atribuída pelas pessoas encontradas no local ao próprio acusado. Assim sendo, resultou
comprovada a configuração do delito, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, conforme se abstrai do conjunto probatório
produzido nos autos.Da não desclassificação para usuário - artigo 28 da Lei 11.343/2006. Na situação posta, não obstante os
argumentos da defesa, não se verifica que a acusado seja apenas usuário, cuja conduta tipificada seria a constante do artigo 28 da
Lei de Drogas. Se fosse o caso, seria possível, inclusive a aplicação do princípio da insignificância. No que concerne à aplicação
do princípio da insignificância, estabeleceu a jurisprudência do STF, quatro vetores para o reconhecimento do princípio da
insignificância: (1) a mínima ofensividade da conduta do agente; (2) a ausência total de periculosidade social da ação; (3) o ínfimo
grau de reprovabilidade do comportamento e (4) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, não se aplicando à presente
situação. Frisa-se que o princípio da insignificância não tem aplicação na conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas, conforme
posicionamento dos Tribunais Superiores: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese ou de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de
ofício. 2. O reconhecimento da atipicidade da conduta delitiva com fundamento no princípio da insignificância não é admissível em
relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, pois delito de perigo abstrato, cujos objetos jurídicos tutelados são a segurança pública
e a paz social, irrelevante, pois, a quantidade da droga apreendida. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC
336795/SP, Habeas Corpus 2015/0240022-5, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgamento 15/09/2016, DJe 21/09/2016)
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TRÁFICO DE DROGAS. O fato de o agente haver sido surpreendido com pequena

Página 802 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



quantidade de droga - três gramas - não leva à observação do princípio da insignificância, prevalecendo as circunstâncias da
atuação delituosa - introdução da droga em penitenciária para venda a detentos. PENA - DOSIMETRIA. Surge devidamente
fundamentada sentença que, entre o mínimo de três anos e o máximo de quinze, implica a fixação da pena-base em seis anos de
reclusão, consideradas as circunstâncias do crime - prática junto a detentos de estabelecimento prisional e a personalidade do
agente. (STF, HC87319/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento 07/11/2006, DJ 15/12/2006).Dessa forma, não é cabível
a desclassificação do delito descrito no Art. 33, caput, da Lei de Drogas para o do Art. 28, da mesma norma penal extravagante.
Assim, o comportamento do acusado se ajusta no núcleo "adquirir, possuir", substância entorpecente dos tipos crack e maconha,
descrito no crime de tráfico (Art. 33), como no crime de uso de drogas (art. 28). Entretanto, este último exige dolo específico
consistente na vontade de realizar qualquer um dos núcleos do art. 28 no intuito de satisfazer o consumo próprio, cabendo a prova
do consumo da droga à defesa. Ademais, no presente caso, esta não se desincumbiu desse ônus, de modo que a conduta da
acusada se enquadra perfeitamente no artigo 33 da Lei de Drogas. Apesar de o acusado haver confessado ser apenas usuário de
entorpecentes também é traficante, conforme já exposto.Cumpre asseverar que, no presente caso, não será aplicada a causa de
diminuição do § 4º, do Art. 33 da Lei n° 11.343/06, tendo em vista a existência de outros processos (consoante fl. 158), nos quais
se apura delitos da mesma natureza (tráfico), inclusive com uma condenação ainda não transitada em julgado, não preenchendo,
assim, os requisitos do § 4o: Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a
dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa. Por fim, nos presentes autos, verifica-se que todos os elementos carreados durante a instrução probatória
sinalizam, de forma clara e evidente, para a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado e da posse irregular de arma de
fogo. Nessa linha de pensamento, em face da legislação regradora da espécie, não há como evitar uma condenação do acusado,
em face da prova da autoria e materialidade dos delitos imputados na denúncia. DISPOSITIVOAnte ao exposto, ACOLHO OS
PEDIDOS constantes da denúncia e CONDENO o acusado LUCAS DA SILVA SANTOS, qualificado, nos autos, como incurso nas
sanções do Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e do Artigo 12 da Lei nº 10.826/2003. Passo à dosimetria da pena, com observância
do disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal. A) DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. No tocante à culpabilidade, esta entendida como um comportamento que adiciona um plus na
prática do crime, excetuando-se, por óbvio aquele que decorre do próprio tipo penal, não se revela no presente caso, sendo normal
à espécie. Os antecedentes são os acontecimentos relacionados à vida do agente que correspondem aos processos
condenatórios, com trânsito em julgado, mas que não geram reincidência, os quais são bons, conforme certidão à fl. 158.A conduta
social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, reputando-a também favorável; A personalidade
condiz ao caráter ou à índole do agente, atestados pelo respectivo laudo pericial, mas tendo em vista a inexistência, nos autos, do
aludido exame, deixo de valorar esta circunstância judicial na dosimetria; Os motivos do crime deveram-se ao mero desejo de lucro
fácil, em desrespeito ao patrimônio alheio, que faz parte do próprio tipo penal, por tal razão tal circunstância não será valorada
negativamente. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. As consequências do delito são mínimas, não sendo valoradas
em desfavor do acusado; O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Considerando as razões expendidas, fixo a
pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, inexistente
causas de atenuantes e agravantes, continua a pena PROVISÓRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na terceira fase, não há incidência da causa de diminuição de sanção prevista no art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006,
considerando a quantidade de droga encontrada na posse do réu. Assim, torno a pena DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. B) DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO
12 DA LEI Nº 10.826/2003. No tocante à culpabilidade, esta entendida como um comportamento que adiciona um plus na prática
do crime, excetuando-se, por óbvio aquele que decorre do próprio tipo penal, não se revela no presente caso, sendo normal à
espécie. Os antecedentes são os acontecimentos relacionados à vida do agente que correspondem aos processos condenatórios,
com trânsito em julgado, mas que não geram reincidência, os quais são bons, conforme certidão à fl. 158. A conduta social diz
respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, reputando-a também favorável; A personalidade condiz ao
caráter ou à índole do agente, atestados pelo respectivo laudo pericial, mas tendo em vista a inexistência, nos autos, do aludido
exame, deixo de valorar esta circunstância judicial na dosimetria; Os motivos do crime deveram-se ao mero desejo de lucro fácil,
em desrespeito ao patrimônio alheio, que faz parte do próprio tipo penal, por tal razão tal circunstância não será valorada
negativamente. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. As consequências do delito são mínimas, não sendo valoradas
em desfavor do acusado; O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Considerando as razões expendidas, fixo a
pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, inexistente causas de
atenuantes e agravantes, continua a pena PROVISÓRIA em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa Na terceira fase, não
há incidência da causa de diminuição ou de aumento de pena. Assim, torno a pena DEFINITIVA em 01 (um) ano de detenção e 10
(dez) dias-multa. De acordo com a regra contida no art. 69, do CP, somam-se as penas anteriormente fixadas nos itens "A" e "B",
para unificá-las, em razão do cometimento de 02 (dois) crimes, de forma que torno a pena DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e também em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridas em
regime semiaberto (art. 33, § 2º, alínea "c", CP), no lugar estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais. Levando-se em conta a
quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória, deixa-se de aplicar a detração prevista no Artigo 387, § 2º, do CPP,
vez que o regime não será modificado. Não obstante o regime inicial de cumprimento de pena, a saber, SEMIABERTO, concedo
ao réu o direito de apelar em liberdade. Expeça-se o correspondente ALVARÁ DE SOLTURA. Fixo o valor da pena pecuniária em
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa, devendo ser recolhida nos termos previstos
no art. 50, CP, sob pena de, por inadimplemento, ser considerada dívida de valor. O quantum deverá ser devidamente atualizado
por ocasião da execução (art. 49, § 2o, CP). Após o trânsito em julgado (CF, art. 5°, LXII): lance-se o nome da ré no rol dos
culpados (CPP, art. 393, II), procedendo-se com o cadastro no sistema informatizado disponibilizado pelo TRE para os fins do art.
15, III, da Constituição Federal e art. 71 do Código Eleitoral. Custas e despesas processuais, na forma da Lei.Não estabeleço o
valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, inciso IV, do CPP) causados pela infração, tendo em vista não haver
comprovação suficiente nos autos para tanto.Encaminhe-se a arma de fogo apreendida à Diretoria de Segurança Institucional do
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Tribunal de Justiça, nos termos da Diretriz Administrativa nº 01/2012, da referida Diretoria, para fins de destruição na forma da Lei.
Utilize-se esta sentença como ofício e mandado de intimação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a vítima (art. 201, §
2.°, CPP), .Imperatriz/MA, 30 de agosto de 2019. MARCOS ANTONIO OLIVEIRA Juiz de Direito Titular da 2.ª Vara Criminal

Terceira Vara Criminal de Imperatriz

AÇÃO PENAL Nº: 269-02.2019.8.10.0040 (2742019)
JUIZ: DR. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
PROMOTOR: DRA. SAMIRA MERCÊS DOS SANTOS
PARTE ACUSADA: DÊNIS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO MIRANDA
ADVOGADO: DR. CAIO FELLIPE SILVA BASTOS, OAB/MA 17964. 
FINALIDADEDe ordem do Excelentíssimo Senhor José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal,
faço a publicação e intimação do advogado,DR. CAIO FELLIPE SILVA BASTOS, OAB/MA 17964, para, no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar a defesa escrita, bem como comparecer à audiência designada para o dia 11/10/2019, às 11 horas,no gabinete da 3ª
Vara Criminal. Imperatriz/MA, 02(dois) dias do mês de Setembrode 2019 (dois mil e dezenove).

Ana Lorena Orsano Dias
Secretária Judicial
3ª Vara Criminal

Juizado Especial Criminal de Imperatriz

EDT-JECI - 102019
Código de validação: 3EA2C97F09

EDITAL DE PRESTAÇÃO CONTAS
(PRAZO DE 30 DIAS)

AExcelentíssima Senhora, Débora Jansen Castro Trovão, Juíza de Direito Titular do Juizado Criminal de Imperatriz/MA, na forma
da Lei, etc.
FAZ SABERa todos quantos o presente Edital de Intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo tramita um
PROJETO SOCIAL, em que figura como requerente a ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEIS DE
IMPERATRIZ – ASCAMARI (CNPJ 12.329.856/0001-94) e é o presente para DAR CONHECIMENTO A TODOS OS
INTERESSADOS que no referido processo houve a prestação de contas das verbas destinadas no ano de 2018, através de
petição e juntada de recibos e atestados que comprovam a destinação e o uso do numerário de R$ 13.740,00 (treze mil,
setecentos e quarenta reais), pela entidade, tendo-se, com parecer Ministerial favorável, Decisão homologando (DECISÃO-JECI -
42019)aprestação de contas, com publicação de resumo demonstrativo de prestação de contas e sua aprovação no mural deste
Juizado Criminal e do Fórum desta Comarca de Imperatriz/MA, conforme determinam as resoluções do CNJ e Provimento do
Tribunal de Justiça do Estado Maranhão que tratam da matéria e ainda com cientificação à entidade Requerente, bem como o
Ministério Público. O procedimento tramita perante o Juizado Criminal de Imperatriz/MA, localizado no COMPLEXO
JURÍDICO, à RUA ARTURUS, S/N PARQUE SANHAROL IMPERATRIZ-MA. – CEP 65.900-350.FONE: (99) 3524-7155. e-mail:
juizcrim1_itz@tjma.jus.br, e está à disposição de toda a comunidade para análise. E para que ninguém possa alegar ignorância a
MM. Juiza mandou expedir o presente Edital que será publicado pelo Diário Eletrônico, tal como aqui se faz. Dado e passado nesta
cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 26 de agosto de 2019. Eu, ______Ebertsson Rocha de Matos, Secretário Judicial ,
o digitei e subscrevo.

DEBORA JANSEN CASTRO TROVÃO
Juiz - Intermediaria

Juizado Especial Criminal de Imperatriz
Matrícula 97840

Documento assinado. IMPERATRIZ, 02/09/2019 15:57 (DEBORA JANSEN CASTRO TROVÃO)

EDT-JECI - 112019
Código de validação: E164EBF40A

EDITAL DE PRESTAÇÃO CONTAS
(PRAZO DE 30 DIAS)

A Excelentíssima Senhora, Débora Jansen Castro Trovão, Juíza de Direito Titular do Juizado Criminal de Imperatriz/MA, na forma
da Lei, etc.
FAZ SABERa todos quantos o presente Edital de Intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo tramita um
PROJETO SOCIAL, em que figura como requerente o INSTITUTO SEMENTAR de Imperatriz (CNPJ 01.086.278/0001-96) e é o
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presente para DAR CONHECIMENTO A TODOS OS INTERESSADOS que no referido processo houve a prestação de contas das
verbas destinadas no ano de 2018, através de petição e juntada de recibos e atestados que comprovam a destinação e o uso do
numerário de R$ 43.832,49 (quarenta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), pela entidade, tendo-
se, com parecer Ministerial favorável, Decisão homologando (DECISÃO-JECI - 52019)aprestação de contas, com publicação de
resumo demonstrativo de prestação de contas e sua aprovação no mural deste Juizado Criminal e do Fórum desta Comarca de
Imperatriz/MA, conforme determinam as resoluções do CNJ e Provimento do Tribunal de Justiça do Estado Maranhão que tratam
da matéria e ainda com cientificação à entidadeRequerente, bem como o Ministério Público. O procedimento tramita perante o
Juizado Criminal de Imperatriz/MA, localizado no COMPLEXO JURÍDICO, à RUA ARTURUS, S/N PARQUE SANHAROL
IMPERATRIZ-MA. – CEP 65.900-350.FONE: (99) 3524-7155. e-mail: juizcrim1_itz@tjma.jus.br, e está à disposição de toda a
comunidade para análise. E para que ninguém possa alegar ignorância a MM. Juíza mandou expedir o presente Edital que será
publicado pelo Diário Eletrônico, tal como aqui se faz. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 26 de
agosto de 2019. Eu, ______Ebertsson Rocha de Matos, Secretário Judicial , o digitei e subscrevo.

DEBORA JANSEN CASTRO TROVÃO
Juiz - Intermediaria

Juizado Especial Criminal de Imperatriz
Matrícula 97840

Documento assinado. IMPERATRIZ, 02/09/2019 15:59 (DEBORA JANSEN CASTRO TROVÃO)

EDT-JECI - 92019
Código de validação: E97FDDA9E3

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO DE 60 DIAS)

A Excelentíssima Senhora, Doutora Débora Jansen Castro Trovão, MM. Juíza de Direito titular do Juizado Especial Criminal da
Comarca de Imperatriz-JECRIM, na forma da Lei, etc…
FAZ SABERa todos quantos o presente Edital de Intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, nos autos da Ação Penal de nº
00019-22.2017.8.10.0045(192017), que tem como DenunciadoIsmailly Nascimento da Silva, pela prática do tipo penal do art. 309,
do CTB, que se processam perante este Juízo e respectiva Secretaria, constando nos autos que o denunciado, encontra-se em
lugar incerto e não sabido INTIMA-SE-LHE, para tomar ciência da sentençadatada de 08/04/2019, que julgou procedente o
pedido contido na denúncia para CONDENARo acusado ISMAILLY NASCIMENTO DA SILVA,pela prática do crime no art. 309 do
CTB.[...] Assim, ante as condições apresentadas fixo a pena-base acima mínimo legal, em 06(seis) meses de detenção. [...] o réu
faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitosou multa (CódigoPenal, artigo 44,§2º) por
apresentar os requisitos legais. Desta forma, substituo a pena de 06(seis) meses de detenção por uma restritivade direitos na
modalidade de prestação de serviços à comunidade, por se revelar mais adequada ao caso (art. 46 do CP). A prestação de
serviçosa comunidade deverá ocorrer na forma de realização de tarefas gratuitas, em prazo a ser estipulado pelo juízo de
execução, em instituição cadastrada junto àquela unidade jurisdicional, devendo ser cumprido na razão de uma hora de tarefa por
dia de condenação. Sem custas processuais, com demais comunicações de praxe. E para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei, com observância ao art. 392 do CPP e seus incisos e
Enunciado Criminal 125 do FONAJE. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 26(vinte e seis) de
08(agosto) de 2019. Eu, Ebertsson Rocha de Matos, Secretário Judicial, digitei e subscrevo

DEBORA JANSEN CASTRO TROVÃO
Juiz - Intermediaria

Juizado Especial Criminal de Imperatriz
Matrícula 97840

Documento assinado. IMPERATRIZ, 02/09/2019 15:17 (DEBORA JANSEN CASTRO TROVÃO)

Segundo Juizado Especial Cível de Imperatriz

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO MARANHÃO

COMARCA DE IMPERATRIZ
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Avenida Prudente de Morais, s/n, Residencial Kubistcheck, Bloco Zulica Leite (1º andar) - FACIMP | Wyden
Imperatriz-MA CEP: 65912-901 | telefone: (99) 3523-7592 | e-mail: juizciv2_itz@tjma.jus.br

Processo nº: 0800221-86.2019.8.10.0047
Classe CNJ: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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Assuntos CNJ: Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo
Exequente: CAIO DUARTE SANTOS
Executado: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADOS:
LUCIANA GOULART PENTEADO - OAB: SP167884

De Ordem de Sua Excelência a Doutora DAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA, Juíza de Direito Titular deste 2º Juizado Especial
Cível de Imperatriz, fica Vossa Senhoria, empresa ou ente público através desta devidamente:

INTIMADO(A) de todo o teor da SENTENÇA id 21642113 proferida por este Juízo, a seguir transcrita.
S E N T E N Ç A Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) processada pelo rito da Lei dos Juizados
Especiais (Lei nº 9.099/95) proposta por CAIO DUARTE SANTOS contra a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
S.A., Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei supracitada. Passa-se a decidir. Compulsando os
presentes autos, verifica-se que a Parte Exequente foi intimada a cumprir diligência e/ou se manifestar nos autos,
contudo, manteve-se inerte até a presente data, sem apresentar qualquer tipo de manifestação e/ou cumprimento à
determinação. Prescreve o art. 485, em seu inciso III, do Novo Código de Processo Civil que se extingue o processo
quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias,
foi o que ocorreu no presente feito, vez que o promovente não atendeu às determinações dos autos. A extinção do
processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. (art. 51, § 1º, da Lei n.
9.099). Isto posto, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de
Processo Civil, aplicável por força do art. 51, da Lei nº 9.099/95. Em havendo decisão de deferimento de medida
liminar nos presentes autos, REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA concedida em favor da parte Exequente. Com o
trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Publicado e Registrado com o lançamento no sistema PJe. Intimem-
se. Anote-se no mapa de captação mensal. Imperatriz-MA, 19 de julho de 2019 Juíza DAYNA LEÃO TAJRA REIS
TEIXEIRA - Titular do 2º Juizado Especial Cível -

Imperatriz-MA, 2 de setembro de 2019

ELMO DE OLIVEIRA DE MORAES
Técnico Judiciário
Matrícula 148007

(Autorizado pelo Provimento 22/2018-CGJMA, Portaria 2/2017-2JECivel)

Itapecuru-Mirim

Primeira Vara de Itapecuru-Mirim

PROCESSO Nº 0000492-04.2014.8.10.0048 (4952014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: CESAR RODRIGUES DA SILVA 
ADVOGADO: JORGE HENRIQUE MATOS CUNHA ( OAB 11996-MA ) e PABLO MESSIAS SANTOS DIAS ( OAB 12417-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 

Processo nº 492-04.2014.8.10.0048 (4952014)Requerente: César Rodrigues da SilvaRequerido: Estado do
Maranhão.SENTENÇAVistos, etc.César Rodrigues da Silva ajuizou Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Dano
Moral, em face do Estado do Maranhão.Alegou o requerente que trabalha juntamente com sua companheira Maria do Rosário de
Fátima Oliveira Sousa no fornecimento de alimentação (quentinhas) para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda do Norte/MA.
Prosseguiu noticiando que, no dia 26/06/2012, por volta das 14h30min, quando realizava a entrega das quentinhas na referida
Delegacia, foi atingido na altura do abdômen por um disparo de arma de fogo (tipo pistola, calibre. 40), desferido pelo investigador
de Polícia Civil José Augusto Rabelo Filho, quando este realizava a manutenção da mencionada arma na porta dos
alojamentos.Aduziu que imediatamente foi levado ao Hospital de Miranda do Norte/MA, sendo encaminhado para o Hospital
Municipal Dr. Clementino Moura (Socorrão II), na cidade de São Luis/MA, onde se submeteu a uma intervenção cirúrgica, após o
que, no dia seguinte, foi transferido para o Hospital Tarquínio Lopes Filho (Hospital Geral), também na capital do Estado.Narrou
ainda que até na atualidade, sofre de dores, não podendo encostar em superfícies regulares rígidas, posto que o projétil não foi
retirado e continua alojado em suas costas, além de sentir dores na perna esquerda. Destacou que em decorrência da intervenção
cirúrgica, ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de trinta dias (lesão corporal de natureza grave), bem como
ficou com cicatriz de aproximadamente 22cm de comprimento e 4cm de largura e outra de mais ou menos 3cm de diâmetro, o que
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configuraria deformidade permanente (lesão corporal de natureza gravíssima).Pugna, então, pela condenação do réu ao
pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais.Juntou os documentos de fls. 10/30.À fl. 32,
foi deferido o benefício de assistência judiciária gratuita e determinada a citação pessoal do réu para que apresentasse
contestação.Devidamente citado (fl. 40), a parte requerida não apresentou contestação, conforme certidão de fl. 41.À fl. 41, foi
determinada a intimação da parte autora para que especificasse as provas que pretendia produzir, posto se tratar de causa contra
a Fazenda Pública, na qual não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia.À fl. 43, a parte autora peticionou requerendo o
julgamento antecipado da lide, posto não ter mais provas a serem produzidas.É o relatório. DECIDO.Trata a hipótese dos autos de
ação indenizatória por danos morais proposta em face do Estado do Maranhão, em que o autor alega ato ilícito causado por
investigador de Polícia Civil, o qual, ao realizar a manutenção de sua arma de fogo no interior da Delegacia de Polícia,
acidentalmente, disparou a referida arma, causando no autor lesões graves no abdômen, reduzindo a sua capacidade
laborativa.Cuida-se a espécie de responsabilidade objetiva do Estado quando da ação de seus agentes, surgindo, então, o dever
de indenizar. O ordenamento jurídico pátrio acolheu a Responsabilidade objetiva da Administração Pública, lastreada na teoria do
risco administrativo, a teor do que dispõe o art. 37, §6º, CF, in verbis:Art. 37. §6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.Acerca da responsabilidade civil do
Estado, merece transcrição a doutrina de Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 30a edição, ed. Malheiros, pg.
634/635, que preconiza a seguinte lição: "O §6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e,
abandonando, a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade
civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. Não chegou, porém, aos extremos do risco integral. É o
que se infere do texto constitucional e tem sido admitido reiteradamente pela jurisprudência, com apoio na melhor doutrina, como
veremos a seguir. (...) O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus
desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independente da
prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela autuação lesiva
dos agentes públicos e seus delegados". Assim, tem-se que a responsabilidade do Poder Público independe de prova de culpa,
exigindo-se apenas a ocorrência do prejuízo e o nexo causal entre este e a ação estatal.É entendimento
jurisprudencial:APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAL E MORAL
DECORRENTES DE LESÃO CAUSADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. TROCA DE TIROS ENTRE POLICIAIS E
SUSPEITOS QUE EMPREENDIAM FUGA PELA VIA PÚBLICA. EVENTO MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE
PÚBLICO, NEXO CAUSAL. CONFIGURADA FALHA DO SERVIÇO MANTENÇA. O ente público responde objetivamente por dano
causado em transeunte, em decorrência de ação policial que causou evento morte (Bala perdida), nos moldes do art. 37, §6º, da
Constituição Federal. Falha do serviço. Arbitramento, entretanto, que deve operar-se com moderação ao grau de culpa, ao porte
ou condição das partes, bem como o caráter pedagógico que deve representar referida indenização em situações assemelhadas.
Decisão parcialmente reformada. Recurso da ré negado; provido parcialmente o recurso do autor apenas para adequação do
quantum indenizatório, bem como exclusão da menção que determinou compensação da verba honorária. (TJSP - Apelação: APL
00085657620098260053 SP 0008565-76.2009.8.26.0053, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 10/03/2015).
grifos.APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
DECORRENTES DA LESÃO CAUSADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO TROCA DE TIROS ENTRE POLICIAIS E
SUSPEITOS QUE EMPREENDIAM FUGA PELA VIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCIDÊNCIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA QUE SE
IMPÕE. Responsabilidade Objetiva. Atividade Administrativa no momento dos fatos. Dano Moral "in re ipsa". Autor atingido por
projéteis de arma de fogo que alojaram-se em ambas as penas e na virilha - comprometimento de suas atividades rotineiras e
laborais. Dano estético não existente. Pretensão do autor acolhida parcialmente. Ônus da sucumbência atribuídos à vencida.
Apelação parcialmente provida. (TJSP - Apelação Cível nº 0015251-70.2008.8.26.0554, 3ª Câmara de Direito Público,
Desembargador Amorim Cantuária, j. dezembro de 2014). grifos.RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais e pensão mensal. 1.
Disparos efetuados por guardas civis municipais durante abordagem de indivíduos suspeitos. Lesão de terceiro inocente. Fratura
da perna esquerda - Dever de indenizar configurado Teoria do risco Administrativo - Responsabilidade objetiva - Art. 37, §6º, da
Constituição Federal, Inversão do ônus da prova - Excludente não demonstrada. 2. Dano Moral - Ocorrência Transtorno Intenso
que não pode ser tido como mero aborrecimento. Dano in re ipsa. quantum arbitrado com adequação, observados os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade do evento danoso, atendendo, inclusive, aos aspectos reparador, punitivo e pedagógico da
medida. (.). (TJSP - Apelação Cível nº 000910-42.2012.8.26.0152, 8ª Câmara de Direito Público, Desembargadora Cristina
Cotrofe, j. março de 2014). grifos.Com efeito, as provas coligidas aos autos, efetivamente, são suficientes para demonstrar a
responsabilidade estatal, posto que a ação ilícita foi praticada, ainda que sem intenção, pelo conhecido à época investigador
policial José Augusto Rabelo Filho, quando se encontrava nas dependências da Delegacia de Miranda do Norte, realizando a
manutenção da sua arma de fogo, conforme se vê pelo documento de fl. 23, bem como pelo termo de depoimento de fl. 24.Dessa
forma, não se pode olvidar que, como pressuposto para a responsabilidade objetiva do Estado, é de estar presente a
demonstração do nexo de causalidade, caracterizada pela ação ou omissão do ente público ou pelos seus agentes, e o dano
causado a terceiro. Ora, mais do que comprovado está a existência desses requisitos, como bem demonstram os documentos
acostados aos autos (fls. 13/30), situação esta que obriga o Estado do Maranhão a reparar os danos morais causados ao autor.No
caso, pouco importa se o disparo foi acidental ou não, se a conduta do IPC José Augusto Rabelo Filho foi dolosa ou culposa, pois
é objetiva a responsabilidade civil do Estado.Firmada então a responsabilidade objetiva do Estado, passa-se então à fixação do
valor da indenização. Em demandas indenizatórias por tiro atingindo o abdômen, o quantum fixado na condenação a título de
ressarcimento por danos morais funciona tanto como pena ao causador do dano, quanto como reparação da lesão causada à
vítima.No que atine aos danos morais, consistentes em dano in re ipsa, ou seja, presumíveis frente aos fatos ocorridos, tem-se que
a ordem de reparação é medida justa e que se impõe ao caso, vez que o autor sofreu graves problemas de saúde, tendo sido
obrigado a se submeter a uma cirurgia, a qual, se não fosse o ato ilícito do investigador de polícia, seria desnecessária. Assim,
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comprovado o dano e o nexo causal, revelando-se necessária a sua compensação pecuniária, a qual deve guardar sintonia com a
extensão do dano, grau de culpa e capacidade econômica da parte requerida, servindo a providência também como medida de
caráter pedagógico, punitivo e compensatório.É evidente que o valor arbitrado jamais equilibrará a balança entre a lesão causada e
a indenização estipulada, por mais apurada e justa que seja a avaliação judicial. No entanto, em que pese a indenização fixada a
título de danos morais não apagar o abalo psíquico sofrido, possui, ao menos, o condão de amenizá-lo ou compensá-lo.Maria
Helena Diniz, citada na obra de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho#, assim esclarece:"Não repara a dor, a mágoa, o
sofrimento ou a angústia, mas apenas aqueles danos que resultarem da privação de um bem sobre o qual o lesado teria interesse
reconhecido juridicamente. O lesado pode pleitear uma indenização pecuniária em razão do dano moral, sem pedir um preço para
sua dor, mas um lenitivo que atenue, em parte, as consequências do prejuízo sofrido, melhorando seu futuro, superando o déficit
acarretado pelo dano. Não se pergunta: Quanto vale a dor dos pais que perdem o filho?, porque não se pode avaliar
economicamente valores dessa natureza. Todavia, nada obsta a que se dê reparação pecuniária a quem foi lesado nessa zona de
valores, a fim de que ele possa atenuar alguns prejuízos irreparáveis que sofreu".A indenização, portanto, deve ser fixada em
termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se um enriquecimento indevido, considerando que se
recomenda que o arbitramento deva operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica e às peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido:RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. Policiais militares em perseguição a assaltantes que
desferem tiros atingindo a mão do autor, refém em automóvel. Obrigação estatal na indenização dos danos ocasionados aos
administrados, quando o serviço é mal prestado por seus agentes. Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º,
da CF/88). Nexo de causalidade que acarreta a reparação do dano. A fixação do quantum indenizatório deve atender tanto ao
caráter educativo como ao coercitivo, a fim de que a vida do ser humano tenha maior valor, sendo fixada de modo a reparar a
vítima pela lesão sofrida, causando impacto sobre o patrimônio do agente causador do dano, a fim de que o ilícito praticado não
volte a se repetir, não obstante, deve haver o balizamento da verba indenizatória a fim de não acarretar o enriquecimento indevido.
Correção monetária e juros de mora. Aplicabilidade da Lei 11.960/09 desde a data de sua entrada em vigor (30.06.2009). Correção
monetária incidente desde o arbitramento. Súmula 362 do E. STJ. Juros de mora incidentes desde a data do evento danoso. Art.
398 do CC e Súmula 54 do E. STJ. Por razões de equidade e razoabilidade, necessária a aplicação do art. 20, § 4º, do CPC.
Recurso do autor improvido, parcialmente provido o recurso da Fazenda e o oficial. (TJSP - Apelação Cível nº
0000701-52.2012.8.26.0450, 2ª Câmara de Direito Público, Desembargadora Vera Angrisani, j. setembro de 2014). Assim sendo, e
tendo em vista o arcabouço fático delineado, bem como as provas que destes autos constam, verifico ser devida ao autor a
reparação a título de danos morais.Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil,
para condenar o Estado do Maranhão ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, atualizado e
corrigido monetariamente, a partir desta data, na forma da Súmula nº 362/STJ, pelos índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97. Condeno o Estado do Maranhão ao
pagamento de honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ex vi do § 3°, I do art. 85 do
CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decisão não sujeita à remessa necessária (art. 496, § 3º, III do CPC).Itapecuru-Mirim,
24 de julho de 2018.Laysa de Jesus Paz Martins MendesJuíza de Direito Titular da 1ª Vara Resp: 176537

Segunda Vara de Itapecuru-Mirim

PROCESSO Nº 0000749-53.2019.8.10.0048 (7522019)
AÇÃO: LIBERDADE | RELAXAMENTO DE PRISÃO
REQUERENTE: ADRIANO BEZERRA MARTINS e MARCOS BEZERRA MARTINS e MARIA HELENA SOUSA BEZERRA 
ADVOGADO: NELSON KEVEN SOUSA LOPES ( OAB 18673-MA ) e NELSON KEVEN SOUSA LOPES ( OAB 18673-MA ) e
NELSON KEVEN SOUSA LOPES ( OAB 18673-MA )

DESPACHO
Verifico que o presente pedido perdeu o objeto, vez que já deferida a liberdade nos autos de nº 7602019.
Arquivem-se.
Itapecuru-Mirim, 21 de agosto de 2019.
MIRELLA CEZAR FREITAS
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Resp: 176966

Itinga do Maranhão

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(PRAZO DE 20 DIAS)
PROCESSO: 1429-68.2017.8.10.0093
AÇÃO: Divórcio Litigioso
REQUERENTE: MARIA DA CRUZ DO NASCIMENTO SILVA
REQUERIDO(A): MIGUEL BARBOSA DA SILVA

A Doutora Vanessa Machado Lordão, Juíza de Direito Titular da Comarca de Itinga do Maranhão estado do Maranhão, na forma da
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lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, nos autos de Divórcio
Litigioso, processo de n.º 1429-68.2017.8.10.0093, tendo como requerente MARIA DA CRUZ DO NASCIMENTO SILVA contra
MIGUEL BARBOSA DA SILVA, que se processam perante este Juízo e respectiva Secretaria, constando nos autos que a parte
encontra-se em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte, MIGUEL BARBOSA DA SILVA, brasileiro(a),
nascido(a) em 17/06/1959, filho(a) de d, atualmente em lugar incerto e não sabido, da SENTENÇA de fls. 48/50, cuja parte
dispositiva segue transcrita a seguir: " Ante o exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal de 1988,
DECRETO, por sentença, o divórcio do casal litigante (MARIA DA CRUZ DO NASCIMENTO SILVA e MIGUEL BARBOSA DA
SILVA), com a consequente dissolução da sociedade conjugal, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.A divorcianda voltará a utilizar o nome de solteira, qual
seja, MARIA DA CRUZ GOMES DO NASCIMENTO, como postulado na exordial.Condeno o requerido ao pagamento das custas
processuais e honorários do advogado da parte adversa, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos da previsão do art. 85, §2º, do CPC. Transitado em julgado, certifique-se e expeça-se o competente mandado
de averbação ao Cartório Extrajudicial responsável pelo registro do casamento (fl. 11).Condeno o Estado do Maranhão a pagar
honorários advocatícios ao Dr. Maurício Santos Nascimento, conforme valor estabelecido na tabela da OAB/MA vigente.Intime-se o
requerido da presente sentença, por meio de Edital com prazo de vinte dias (art. 257, inciso III, do CPC). Após o trânsito em
julgado e as intimações e comunicações necessárias, dê-se baixa na distribuição e arquive-se o presente processo, independente
de nova conclusão ao Juízo.Publique-se. Registre-se e Intimem-se.Expedientes necessários. Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA,
29 de agosto de 2019. Vanessa Machado Lordão Juíza de Direito ". E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir
o presente edital que será publicado na forma da lei, com observância ao art. 257 do CPC e seus incisos, em especial os de nº III e
IV. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(PRAZO DE 20 DIAS)
PROCESSO: 470-68.2015.8.10.0093
AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE: MARIA SAMARA SOUZA GOMES DA CONCEIÇAO
REQUERIDO(A): FABIO GOMES DA CONCEIÇAO

A Doutora Vanessa Machado Lordão, Juíza de Direito Titular da Comarca de Itinga do Maranhão estado do Maranhão, na forma da
lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, nos autos de Alimentos -
Lei Especial Nº 5.478/68, processo de n.º 470-68.2015.8.10.0093, tendo como requerente MARIA SAMARA SOUZA GOMES DA
CONCEIÇAO contra FABIO GOMES DA CONCEIÇAO, que se processam perante este Juízo e respectiva Secretaria, constando
nos autos que a parte encontra-se em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte, FABIO GOMES DA
CONCEIÇAO, brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, da SENTENÇA de fls. 24, cuja parte dispositiva segue
transcrita a seguir: " Ante o exposto, sem delongas, eis que desnecessárias, HOMOLOGO nos seus termos o acordo de folha 23,
firmado entre as partes, para que produza todos os efeitos jurídicos e legais, por consequência, EXTINGO o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do CPC ". E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente
edital que será publicado na forma da lei, com observância ao art. 257 do CPC e seus incisos, em especial os de nº III e IV. Dado e
passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 60 DIAS
PROCESSO: 52-14.2007.8.10.0093
AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ACUSADO(A): ARENILTON SOUZA SANTOS

De Ordem da Doutora Vanessa Machado Lordão, Juíza de Direito Titular da Comarca de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação, virem ou dele conhecimento tiverem,
nos autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário, processo de n.º 52-14.2007.8.10.0093, tendo como autor MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO contra ARENILTON SOUZA SANTOS, que se processam perante este juízo e respectiva
Secretaria, constando nos autos que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do acusado
ARENILTON SOUZA SANTOS, Arenilton Souza Santos, Brasileiro(a), Natural de Itinga do Maranhao/ma, União Consensual,
Nascido em 04/10/1976, Filho de e , com endereço a Av. Nicanor Gonçalves, Travessa B, São Sebastião, da SENTENÇA que
reconhece a prescrição da pretensão punitiva estatal e declara extinta a punibilidade: "Ante o exposto, e na linha do parecer
ministerial, consoante aplicação dos arts. 107, inciso IV, primeira figura, e 109, inciso V, c/c art. 110, todos do Código Penal
brasileiro, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executória estatal, e DECLARO EXTINTA a punibilidade do sentenciado
ARENILTON SOUZA SANTOS, e, por conseguinte, determino o ARQUIVAMENTO dos autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se o sentenciado do teor da presente sentença, por meio de Edital, com prazo de 60
(sessenta) dias (CPP, art. 392, § 1º, última parte). Recolha-se o mandado de captura expedido no bojo dos presentes autos,
fazendo-se a necessária exclusão do sistema do BNMP. Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na
distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao Juízo. Itinga do Maranhão/MA, 16 de março de 2019. ALESSANDRA
LIMA SILVA Juíza de Direito Titular ". E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que será
publicado na forma da lei, com observância aos art. 365 e art. 392, §1º, CPP. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão,
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Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Rosana Sousa Pereira, Secretária Judicial, fiz digitar e assino.

Rosana Sousa Pereira
Secretária Judicial

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 60 DIAS
PROCESSO: 73-87.2007.8.10.0093
AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ACUSADO(A): MARILEIS PEREIRA DOS REIS

De Ordem da Doutora Vanessa Machado Lordão, Juíza de Direito Titular da Comarca de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação, virem ou dele conhecimento tiverem,
nos autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário, processo de n.º 73-87.2007.8.10.0093, tendo como autor MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO contra MARILEIS PEREIRA DOS REIS, que se processam perante este juízo e
respectiva Secretaria, constando nos autos que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do
acusado MARILEIS PEREIRA DOS REIS, Brasileiro(a), Natural de Imperatriz/ma, Solteiro(a), Nascido em 06/07/1960, Filho de
Marcolino Alves dos Reis e Maria Alves Pereira dos Reis, da SENTENÇA que reconhece a prescrição da pretensão punitiva estatal
e declara extinta a punibilidade: "Ante o exposto, e na linha do parecer ministerial, consoante aplicação dos arts. 107, inciso IV,
primeira figura, e 109, inciso IV, c/c art. 110, todos do Código Penal brasileiro, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executória
estatal, e DECLARO EXTINTA a punibilidade da sentenciada MARILEIS PEREIRA DOS REIS, e, por conseguinte, determino o
ARQUIVAMENTO dos autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a sentenciada do
teor da presente sentença, por meio de Edital, com prazo de 60 (sessenta) dias (CPP, art. 392, § 1º, última parte). Recolha-se o
mandado de captura expedido no bojo dos presentes autos, fazendo-se a necessária exclusão do sistema do BNMP. Transitado
em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao Juízo. Itinga
do Maranhão/MA, 16 de março de 2019. ALESSANDRA LIMA SILVA Juíza de Direito Titular". E para que ninguém possa alegar
ignorância mandou expedir o presente edital que será publicado na forma da lei, com observância aos art. 365 e art. 392, §1º,
CPP. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Rosana Sousa
Pereira, Secretária Judicial, fiz digitar e assino.

Rosana Sousa Pereira
Secretária Judicial

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(PRAZO DE 20 DIAS)
PROCESSO: 1431-38.2017.8.10.0093
AÇÃO: Averiguação de Paternidade
REQUERENTE: TASSIA DEBORA LEAL SARAIVA, MURILLO GABRIEL LEAL SARAIVA
REQUERIDO(A): OZIDIO SILVA

A Doutora Vanessa Machado Lordão, Juíza de Direito Titular da Comarca de Itinga do Maranhão estado do Maranhão, na forma da
lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, nos autos de
Averiguação de Paternidade, processo de n.º 1431-38.2017.8.10.0093, tendo como requerente TASSIA DEBORA LEAL SARAIVA,
MURILLO GABRIEL LEAL SARAIVA contra OZIDIO SILVA, que se processam perante este Juízo e respectiva Secretaria,
constando nos autos que as partes encontram-se em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes, OZIDIO
SILVA e TASSIA DEBORA LEAL SARAIVA, MURILLO GABRIEL LEAL SARAIVA, atualmente em lugar incerto e não sabido, da
SENTENÇA de fls. 46/48, cuja parte dispositiva segue transcrita a seguir: " DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - FORO DO DOMICÍLIO DE QUEM EXERCE A GUARDA. ART. 147, I, DO ECA. REGRA DE
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. - A regra de competência insculpida no art. 147, I, do ECA, que
visa à proteção do melhor interesse do menor, é absoluta, significa que deve ser declarada de ofício, não sendo admissível sua
prorrogação. - Competência do Juízo suscitado. (TJ/MG - CC 10000130533060000; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA
CÍVEL; Publicação: 04/12/2013; Julgamento: 28 de Novembro de 2013; Relator: Heloisa Combat). ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. ART. 147, I E II. PROCESSO CIVIL. ART. 87. COMPETÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
ESPECIFICIDADES DA LIDE. PERPETUATIO IURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO ECA. 1. Consoante a
jurisprudência do STJ, a competência estabelecida no art. 147, I, do eca, tem natureza absoluta. 2. Definido, de um lado, o sentido
jurídico do princípio do melhor interesse da criança e identificadas as especificidades da lide que devem orientar o intérprete na
exegese do art. 87 do CPC em contraposição ao art. 147, I e II, do ECA, torna-se forçoso concluir que a interpretação dada pelo
juízo a quo, no caso ora em exame, à regra de competência, implicou vulneração ao princípio menorista em questão. 3. Deu-se
provimento ao agravo de instrumento para determinar a remessa do feito ao juízo da comarca de São José, em Santa Catarina.
(TJ/DF - Processo AI 211439320118070000; Orgão Julgador: 1ª Turma Cível; Publicação: 08/06/2012, DJ-e Pág. 72; Julgamento:
31 de Maio de 2012; Relator: FLAVIO ROSTIROLA). Dessa forma, vislumbra-se claramente a incompetência absoluta deste Juízo
para o processamento do presente feito, face à regra de competência aplicada ao caso em análise. Ante o exposto, com escopo no
melhor interesse do menor Murillo Gabriel Leal Saraiva, DECLARO a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para o
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processamento e julgamento do presente procedimento, DECLINANDO-A em favor da vara de família da Comarca de Marabá
(PA), investida de competência para a causa". E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que
será publicado na forma da lei, com observância ao art. 257 do CPC e seus incisos, em especial os de nº III e IV. Dado e passado
nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(PRAZO DE 20 DIAS)
PROCESSO: 480-10.2018.8.10.0093
AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE: GLEYCIA CAVALCANTE DA SILVA
REQUERIDO(A): OBEDE DE CAMPOS OLIVEIRA

A Doutora Vanessa Machado Lordão, Juíza de Direito Titular da Comarca de Itinga do Maranhão estado do Maranhão, na forma da
lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, nos autos de Alimentos -
Lei Especial Nº 5.478/68, processo de n.º 480-10.2018.8.10.0093, tendo como requerente GLEYCIA CAVALCANTE DA SILVA
contra OBEDE DE CAMPOS OLIVEIRA, que se processam perante este Juízo e respectiva Secretaria, constando nos autos que a
parte encontra-se em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte, OBEDE DE CAMPOS OLIVEIRA,
brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, da SENTENÇA de fls. 49, cuja parte dispositiva segue transcrita a seguir: "
Ante o exposto, HOMOLOGO nos seus termos o acordo de fls. 33/34, firmado entre as partes, para que produza todos os efeitos
jurídicos e legais, por consequência, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, lastreada no
artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil. Sem custas (CPC, art. 90, § 3º). Sem Honorários. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Intime-se o requerido, observando-se o endereço fornecido à fl. 33. Cientifique-se ao Ministério Público.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo". E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que será publicado na forma da lei, com
observância ao art. 257 do CPC e seus incisos, em especial os de nº III e IV. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão,
Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 1075-14.2015.8.10.0093
Ação: Separação de Corpos
Requerente: SANDRA RODRIGUES DA SILVA
Advogado(a): Claudemir Vieira da Silva OAB/11152
Requerido: ROBERIO FERREIRA DOS SANTOS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados, acima relacionado, de todo teor da Sentença de folhas 36/39: "Por todo exposto,
JULGO PROCEDENTE a demanda CONFIRMANDO a medida liminar que determinou a separação de corpos do casal litigante e
deferiu a guarda dos filhos à Requerente, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de arrolamento de bens, por ausência
de comprovação do periculum in mora sustentado. Por fim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, a teor do art. 487, I,
do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado da parte adversa, que fixo
em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa
na distribuição e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Itinga do Maranhão (MA), 11 de abril de 2019. ALESSANDRA
LIMA SILVA Juíza de Direito Titular da Comarca". A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 1154-22.2017.8.10.0093
Ação: Divórcio Litigioso
Requerente: OSMARINA LIMA DE ALENCAR
Advogado (a): Jessica Paula Sousa Rodrigues- OAB/MA 14541
Requerido (a): ALDERINO DA COSTA PEREIRA

FINALIDADE: INTIME-SE o Advogado(a) acima solicitando a devolução, em 05 (cinco) dias dos autos acima, bem como dos autos
a seguir: 166-69.2015.8.10.0093, 119-61.2016.8.10.0093, nos termos do art. 218, § 3º, os quais encontram-se retidos além do
prazo estabelecido em lei e do fixado pelo juiz, via publicação no DJe, NÃO OBSTANTE, na hipótese de não atendimento, expedir-
se-á mandado de busca e apreensão a ser firmando pela MMª Juíza. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 1198-41.2017.8.10.0093
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Acusado(a): JAMERSON BORGES SILVA
Advogado (a): MICHELINE DIAS XAVIER- OAB/MA 12274

FINALIDADE: INTIME-SE o Advogado(a) acima solicitando a devolução, em 05 (cinco) dias dos autos acima nos termos do art.
218, § 3º, os quais encontram-se retidos além do prazo estabelecido em lei e do fixado pelo juiz, via publicação no DJe, NÃO
OBSTANTE, na hipótese de não atendimento, expedir-se-á mandado de busca e apreensão a ser firmando pela MMª Juíza. A
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presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de
setembro de 2019.

Processo nº 125-63.2019.8.10.0093
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
Réu: FRANCIVAN CONCEIÇÃO SOUSA, GABRIEL DOS SANTOS ROLDÃO
Advogado(a): Marcos Santos Nascimento OAB/MA 19708

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de instrução e julgamento designada para 24/09/2019 às
10:30 horas, no local de costume, despacho: "Vistos em correição. Considerando não ser conclusiva a hipótese de inexistência de
quaisquer das situações encartadas no artigo 397 do CPP, o que demanda a necessidade de se proceder a instrução probatória,
designo audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 24/09/2019, às 10h30min, na sala de audiências deste Fórum.
Procedam-se às intimações cabíveis. Expeçam-se as certidões de antecedentes criminais dos denunciados conforme já
determinado às fls. 63/64. Expedientes necessários. Cumpra-se. Uma via servirá como mandado/ofício. Itinga do Maranhão - MA,
23 de agosto de 2019. Vanessa Machado Lordão Juíza de Direito". A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 1261-03.2016.8.10.0093
Ação: Procedimento Comum Cível
Requerente: LUCINEIDE DOS SANTOS ORTEGAS
Advogado(a): Paulo Roberto Cruz Costa OAB/MA 13908 e Cleber Silva Santos OAB/MA 14406
Requerido: NATAL FERNANDES DOS SANTOS e OUTROS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados, acima relacionado, de todo teor da Sentença de folhas 75/78: "Trata-se de Ação de
Reconhecimento de União Estável Post Mortem, proposta por Lucineide dos Santos Ortegas, em face de Natal Fernandes dos
Santos Filho, Felipe Fernandes dos Santos e Natália Fernandes dos Santos, todos qualificados nos autos, alegando a Requerente
em síntese, que conviveu com o genitor dos Requeridos por período equivalente a 09 (nove) anos, até 23/01/1999, quando ele veio
a óbito, requerendo a declaração do período de convivência. Com a inicial vieram documentos de fls. 06/36. Deferida em favor da
Autora a assistência judiciária gratuita à fl. 38. Certificado o comparecimento pessoal em secretaria dos Requeridos Natali
Fernandes dos Santos e Felipe Fernandes dos Santos, à fl. 49, oportunidade em que foram devidamente citados dos termos da
demanda. Petição da Autora às fls. 51 e 58, atualizando o endereço do Requerido não citado. Certificado o comparecimento
pessoal em secretaria do Requerido Natal Fernandes dos Santos Filho, à fl. 61, oportunidade em que foi devidamente citado dos
termos da demanda, afirmando concordar com os termos da presente ação. Parecer ministerial à fl. 66, manifestando-se pela
procedência da ação. Vieram os autos conclusos para sentença. Eis o histórico necessário. Decido. Inicialmente, verifico que os
Requeridos foram devidamente citados acerca dos termos da demanda, não apresentando defesa no curso do feito, razão pela
qual decreto a revelia dos Demandados, que, no entanto, não surtirá os seus efeitos materiais, a teor da previsão do art. 345,
inciso II, do CPC, por versar a demanda sobre direitos indisponíveis. Além disso, nos termos do art. 355 do CPC, o juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras
provas (inciso I), o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349
(inciso II). No caso dos autos, além da revelia dos Requeridos, não vislumbro a necessidade de produção de provas em audiência,
motivo pelo qual procedo ao julgamento antecipado da lide. A Constituição Federal, em seu art. 226, prevê que a família é a base
da sociedade, possuindo especial proteção do Estado. Mais adiante, o parágrafo 3º deste mesmo dispositivo legal, dispõe que,
para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei
facilitar sua conversão em casamento. Desta forma, ao garantir a proteção do Estado à união estável, o legislador constituinte
visou reconhecer efeitos jurídicos à família natural não constituída pelo matrimônio. Contudo, não obstante o reconhecimento
jurídico-legal, não discorreu a Constituição Federal sobre a conceituação, requisitos e efeitos da união estável, deixando esta
tarefa a cargo do legislador infraconstitucional. Para este mister, foram editadas, em curto espaço de tempo, duas leis específicas,
a lei nº 8.971, que dispõe sobre os direitos de companheiros a alimentos, sucessão e meação e a lei nº 9.278/96, que da nova
definição de união estável, reafirma os direitos de alimentos e meação, e acrescenta o direito de habitação no plano da sucessão
hereditária. Nesse tocante, o código civil de 2002, no caput do art. 1.723, manteve o conceito estabelecido na lei 9.278/96, ao
conceber que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública,
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Com efeito, certos requisitos hão de ser verificados
a fim de que se reconheça uma convivência com natureza de união estável, a saber, estabilidade do vínculo, ou seja, é necessário
que a relação seja duradora, o que será aferido a par de critérios de razoabilidade pelo julgador, visto que o legislador foi omisso
em prefixar prazo à constituição da união, imprescindível também a continuidade da relação, o que complementando o critério de
estabilidade, pressupõe que a relação seja contínua, sem interrupções e sobressaltos, tendo sido o requisito da diversidade de
sexos mitigado por entendimento atual e já pacificado dos tribunais superiores. Há, portanto, um sentido amplo de união de fato,
desde a aparência ou posse de estado de casado à notoriedade social. Nesse sentido, a união estável é um fato jurídico, qual seja,
um fato social que gera efeitos jurídicos. Neste condão, a pretensão inicial em ação declaratória para o reconhecimento de união
estável de fato é obter uma decisão judicial sobre a existência do relacionamento afetivo mantido entre os companheiros e, a partir
daí, usufruir dos direitos decorrentes dessa declaração. In casu, vislumbro dos autos circunstâncias que denotam terem a
Requerente e o de cujus coabitado como se casado fossem, conforme se depreende através das provas juntadas aos autos, em
especial, a certidão de óbito do Sr. Natal Fernandes dos Santos (fls. 10), que individualiza a Requerente como declarante do óbito
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e companheira do falecido há mais de 07 anos, os documentos pessoais dos Requeridos (fls. 20/25), que revelam serem filhos em
comum do casal convivente; o fato de a Autora estar na posse de vários documentos pessoais do falecido (fls. 13/19), bem como
as fotografias de fls. 35/36. Demais disso, consta dos autos manifesto de aquiescência de um dos Requeridos, Natal Fernandes
dos Santos Filho (fl. 61), com o pleito da Autora. Quanto à pretensão dos autos, a doutrina e jurisprudência modernas entendem
voltar-se à busca de uma prestação jurisdicional meramente declaratória, eis que restringe a atividade do julgador ao mero
reconhecimento de existência de relação jurídica de direito material. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. FORO DE DOMICÍLIO DA
COMPANHEIRA. 1. A pretensão inicial em ação declaratória para o reconhecimento de união estável de fato é obter uma decisão
judicial sobre a existência do relacionamento afetivo mantido entre os companheiros e, a partir daí, usufruir dos direitos
decorrentes dessa declaração. Eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da
competência. 2. É competente o foro da residência da companheira para dirimir questões envolvendo a união estável, pela
aplicação analógica do comando inserto no art. 100, I, do CPC, porquanto, símeis as situações e ausente regulação específica
quanto à companheira, em que impera a mesma razão, deve prevalecer a mesma decisão.3. Recurso especial não provido.
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA JUNTO AO
IPERGS. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTAMPADOS NO ART. 11 DA LEI N° 7.672/82. Restando
suficientemente comprovada no processo a existência da união entre a apelada e o falecido, diante dos depoimentos colhidos e
provas documentais anexadas, cabível a habilitação como beneficiária junto ao IPERGS. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação
Cível Nº 70053173696, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em
19/02/2013). Neste sentido, verifico que a Requerente se desincumbiu do ônus probatório, carreando aos autos provas que
demonstram a coabitação familiar do casal a partir do ano 1991 até 23/01/1999 (data do falecimento do convivente), engendrando
à Autora o direito de reconhecimento do vínculo afetivo estabelecido, haja vista a ausência de provas em sentido contrário nos
autos capazes de desabonar os fatos alegados e as provas reveladoras da convivência estabelecida entre as partes. Pelo exposto,
nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para reconhecer a união estável havida entre a
Requerente e o falecido Natal Fernandes dos Santos, no período compreendido entre meados do ano 1991 até 23/01/1999,
consoante art. 5° da lei 9.278/96, extinguindo o processo com resolução de mérito". A presente será publicada na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 1318-84.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: NEUSA MARIA PEREIRA DE SOUSA
Advogado (a): Jhonnes Berg Pereira Sousa- OAB/MA 15729 e FERNANDO SILVA SANTOS OAB/MA 18052
Requerido (a): COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

FINALIDADE: INTIME-SE os Advogado(a)s acima solicitando a devolução, em 05 (cinco) dias dos autos acima, bem como dos
autos a seguir: 602-91.2016.8.10.0093, nos termos do art. 218, § 3º, os quais encontram-se retidos além do prazo estabelecido em
lei e do fixado pelo juiz, via publicação no DJe, NÃO OBSTANTE, na hipótese de não atendimento, expedir-se-á mandado de
busca e apreensão a ser firmando pela MMª Juíza. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 1328-02.2015.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: MARIA FERREIRA DOS SANTOS
Advogado (a): Claudemir Vieira da Silva- OAB/MA 11152
Requerido (a): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

FINALIDADE: INTIME-SE o Advogado(a) acima solicitando a devolução, em 05 (cinco) dias dos autos acima, bem como dos autos
a seguir: 1438-98.2015.8.10.0093, 9000028-51.2012.8.10.0093, 868-44.2017.8.10.0093, 57-26.2013.8.10.0093 e
1141-28.2014.8.10.0093 , nos termos do art. 218, § 3º, os quais encontram-se retidos além do prazo estabelecido em lei e do
fixado pelo juiz, via publicação no DJe, NÃO OBSTANTE, na hipótese de não atendimento, expedir-se-á mandado de busca e
apreensão a ser firmando pela MMª Juíza. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do
Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 1426-84.2015.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Criminal - Sumariíssimo
Autor do Fato: SANDOVAL GOMES DOS REIS
Advogado (a): FRANCSCO BARBOSA BANDEIRA- OAB/MA 3397

FINALIDADE: INTIME-SE o Advogado(a) acima solicitando a devolução, em 05 (cinco) dias dos autos acima e dos autos a seguir:
42-23.2014.8.10.0093, nos termos do art. 218, § 3º, os quais encontram-se retidos além do prazo estabelecido em lei e do fixado
pelo juiz, via publicação no DJe, NÃO OBSTANTE, na hipótese de não atendimento, expedir-se-á mandado de busca e apreensão
a ser firmando pela MMª Juíza, haja vista que até a presente data não houve a devolução dos mesmos. A presente será publicada
na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 1429-68.2017.8.10.0093
Ação: Divórcio Litigioso
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Requerente: MARIA DA CRUZ DO NASCIMENTO SILVA
Advogado(a): Jessica Paula Sousa Rodrigues OAB/MA 14541
Requerido: MIGUEL BARBOSA DA SILVA
Advogado(a):Maurício Santos Nascimento OAB/MA 15.211

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados, acima relacionado, de todo teor da Sentença de folhas 48/50: "Ante o exposto, com
fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal de 1988, DECRETO, por sentença, o divórcio do casal litigante (MARIA DA
CRUZ DO NASCIMENTO SILVA e MIGUEL BARBOSA DA SILVA), com a consequente dissolução da sociedade conjugal, e
DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.A divorcianda voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, MARIA DA CRUZ GOMES DO NASCIMENTO, como postulado
na exordial.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários do advogado da parte adversa, que fixo no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão do art. 85, §2º, do CPC. Transitado
em julgado, certifique-se e expeça-se o competente mandado de averbação ao Cartório Extrajudicial responsável pelo registro do
casamento (fl. 11).Condeno o Estado do Maranhão a pagar honorários advocatícios ao Dr. Maurício Santos Nascimento, conforme
valor estabelecido na tabela da OAB/MA vigente.Intime-se o requerido da presente sentença, por meio de Edital com prazo de
vinte dias (art. 257, inciso III, do CPC). Após o trânsito em julgado e as intimações e comunicações necessárias, dê-se baixa na
distribuição e arquive-se o presente processo, independente de nova conclusão ao Juízo.Publique-se. Registre-se e Intimem-
se.Expedientes necessários. Cumpra-se.Itinga do Maranhão/MA, 29 de agosto de 2019. Vanessa Machado Lordão Juíza de
Direito". A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos
2 de setembro de 2019.

Processo nº 193-86.2014.8.10.0093
Ação: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança Ou Adolescente
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Réu: ELSON EVANGELISTA PEREIRA
Advogado: CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA - OAB 11.152-MA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, acima relacionado, para ciência da SENTENÇA de folha 46: "Vistos etc... Ante o
Exposto, na esteira do parecer ministerial, e com fundamento no art. 924, inciso II, do Código Processo Civil, DECLARO satisfeita
a obrigação de pagamento de multa imposta a título de sanção penal ao sentenciado. Intime-se. Notifique-se a representante
ministerial. Ultrapassado o prazo legal, sem interposição de recurso, arquive-se. P.R.I.C. Itinga do Maranhão (MA), 24 de janeiro
de 2018. ALESSANDRA LIMA SILVA Juíza de Direito Titular da comarca ". A presente será publicada na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Rosana Sousa Pereira, Secretária Judicial, o fiz
digitar e assino de Ordem de acordo com o provimento 01/2007 da CGJ.

Processo nº 21-42.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: MARLENE ALVES DA SILVA DOS SANTOS
Advogado (a): Jailson dos Santos Gigante Junior- OAB/MA 9020
Requerido (a): COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR

FINALIDADE: INTIME-SE o Advogado(a) acima solicitando a devolução, em 05 (cinco) dias dos autos acima nos termos do art.
218, § 3º, os quais encontram-se retidos além do prazo estabelecido em lei e do fixado pelo juiz, via publicação no DJe, NÃO
OBSTANTE, na hipótese de não atendimento, expedir-se-á mandado de busca e apreensão a ser firmando pela MMª Juíza. A
presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de
setembro de 2019.

Processo nº 242-11.2006.8.10.0093
Ação: Inventário
Requerente: ELISANGELA DO NASCIMENTO MUNIZ, GETULIO MANOEL MUNIZ
Advogado (a): Talyta Myrelly Ramos da Silva Holanda- OAB/PA 26876 B
Requerido (a): AJACIO MANOEL MUNIZ

FINALIDADE: INTIME-SE o Advogado(a) acima solicitando a devolução, em 05 (cinco) dias dos autos acima nos termos do art.
218, § 3º, os quais encontram-se retidos além do prazo estabelecido em lei e do fixado pelo juiz, via publicação no DJe, NÃO
OBSTANTE, na hipótese de não atendimento, expedir-se-á mandado de busca e apreensão a ser firmando pela MMª Juíza. A
presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de
setembro de 2019.

Processo nº 372-25.2011.8.10.0093
Ação: Procedimento Comum Cível
Requerente: ALINE SILVEIRA BARBOSA, ITAMAR FERNANDES BARBOSA
Advogado (a): Juarez Rodrigues Tarão- OAB/MA 6100-A
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Requerido (a): CELMA GASPAR

FINALIDADE: INTIME-SE o Advogado(a) acima solicitando a devolução, em 05 (cinco) dias dos autos acima nos termos do art.
218, § 3º, os quais encontram-se retidos além do prazo estabelecido em lei e do fixado pelo juiz, via publicação no DJe, NÃO
OBSTANTE, na hipótese de não atendimento, expedir-se-á mandado de busca e apreensão a ser firmando pela MMª Juíza. A
presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de
setembro de 2019.

Processo nº 374-87.2014.8.10.0093
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
Réu: REGINALDO LINHARES LAU
Advogado: Patrício Agapto Carvalho Neto OAB/MA 17421
Advogado: Claudemir Vieira da Silva OAB/MA 11152

INTIMAÇÃO dos advogados, acima relacionados, para audiência de instrução e julgamento designada para 24/09/2019 às 10:00
horas, no local de costume, despacho: "Vistos em correição. Designo audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia
24/09/2019, às 10h00min, na sala de audiências deste Fórum, para fins de inquirição das testemunhas de defesa e realização do
interrogatório do réu. Procedam-se às intimações cabíveis. Expedientes necessários. Cumpra-se. Uma via servirá como
mandado/ofício. Itinga do Maranhão - MA, 23 de agosto de 2019. Vanessa Machado Lordão Juíza de Direito". A presente será
publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 39-59.2000.8.10.0093
Ação: Procedimento Sumário
Requerente: AUDECI PEREIRA MATIAS
Advogado (a): Onildo Almeida Sousa- OAB/MA 3593
Requerido (a): ALBINO GOMES DA SILVA, SEGURADORA INDIANA SEGUROS S/A

FINALIDADE: INTIME-SE o Advogado(a) acima solicitando a devolução, em 05 (cinco) dias dos autos acima nos termos do art.
218, § 3º, os quais encontram-se retidos além do prazo estabelecido em lei e do fixado pelo juiz, via publicação no DJe, NÃO
OBSTANTE, na hipótese de não atendimento, expedir-se-á mandado de busca e apreensão a ser firmando pela MMª Juíza. A
presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de
setembro de 2019.

Processo nº 482-48.2016.8.10.0093
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
Advogado (a): ANGELA ARAUJO CARVALHO- OAB/MA 10089
Acusado (a): ANTONIO MARCOS CAMPOS COSTA

FINALIDADE: INTIME-SE o Advogado(a) acima solicitando a devolução, em 05 (cinco) dias dos autos acima nos termos do art.
218, § 3º, os quais encontram-se retidos além do prazo estabelecido em lei e do fixado pelo juiz, via publicação no DJe, NÃO
OBSTANTE, na hipótese de não atendimento, expedir-se-á mandado de busca e apreensão a ser firmando pela MMª Juíza. A
presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de
setembro de 2019.

Processo nº 551-90.2010.8.10.0093
Ação: Execução de Alimentos
Requerente: MYLLENA POLLYANA RODRIGUES RAMOS, MAYARA RODRIGUES RAMOS, DANIELLY RODRIGUES RAMOS
Advogado(a): Enoque Cavalcante de Albuquerque OAB/MA 8345
Requerido(a): EDIVALDO RAMOS SOBRINHO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes, acima relacionadas, para tomarem conhecimento da parte dispositiva da SENTENÇA
prolatada nos autos da ação acima em epígrafe: "[...] Ante o exposto, considerando o abandono da causa pela parte Autora, com
fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. Custas pela parte Requerente, que ficarão suspensas a teor do disposto no art. 98, §3°, do CPC, face a gratuidade
judiciária já concedida. Sem honorários.". A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do
Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 65-90.2019.8.10.0093
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
Réu: JOSE TEIXEIRA DAMASCENO JUNIOR
Advogado(a): Claudemir Vieira da Silva OAB/MA 11152
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INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de instrução e julgamento designada para 23/10/2019 às
09:30 horas, no local de costume, despacho: "Considerando não ser conclusiva a hipótese de inexistência de quaisquer das
situações encartadas no artigo 397 do CPP, o que demanda a necessidade de se proceder a instrução probatória, designo
audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 23/10/2019, às 09h30min, na sala de audiências deste Fórum.
Procedam-se às intimações cabíveis. Expedientes necessários. Cumpra-se. Uma via servirá como mandado. Itinga do Maranhão -
MA, 28/08/2019. Vanessa Machado Lordão Juíza de Direito". A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 705-30.2018.8.10.0093
Ação: Divórcio Litigioso
Requerente: GILCILON SOARES DA SILVA GREGORIO
Advogado(a): Willamir Felix da Silva OAB/18084
Requerido: JEAN CARLA OLIVEIRA GREGORIO
Advogado(a):Willamir Félix da Silva OAB/MA 18084

INTIMAÇÃO dos advogados, acima relacionado, de todo teor da Sentença de folhas 37/38: "Vistos etc. Processo em segredo de
justiça (Art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil). Trata-se de ação de divórcio litigioso ajuizada por Gilcilon Soares da Silva
Gregório, em face de Jean Carla Oliveira Gregório, por meio da qual objetiva a extinção do vínculo matrimonial. Foram juntados às
fls. 05/11 e 19, os documentos indispensáveis à propositura da ação. Despacho às fls. 21, deferindo o benefício da justiça gratuita
em favor do autor e designando audiência de conciliação. Audiência de Conciliação às fls. 28/29, em que as partes formalizaram
acordo contemplando o objeto da demanda e o interesse da filha menor do casal. Instado, o Ministério Público manifestou-se pela
homologação do acordo firmado (fls. 35). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A Emenda Constitucional nº 66/2010
alterou a redação da norma contida no § 6º do Art. 226, § 6º da CF, admitindo a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio,
suprimindo o requisito de comprovada separação de fato por mais de 02 (dois) anos ou a prévia separação judicial por mais de 01
(um) ano. Desse modo, em face da existência do vínculo matrimonial, comprovado por certidão de casamento (fls. 19), e a
manifestação positiva dos interessados no sentido de se divorciarem, impõe-se o deferimento do pleito. No que tange à fixação dos
alimentos, mister se faz levar em consideração a necessidade da alimentanda e a possibilidade do obrigado. Analisando os termos
do acordo, verifico que foi estabelecido o valor e a forma do pagamento da pensão alimentícia, que condiz com a possibilidade de
recursos do alimentante e há de satisfazer, pelo menos em parte, o sustento da menor, devendo ser atualizado conforme o salário-
mínimo vigente. Quanto à guarda da menor, entendo que o acordo celebrado entre as partes para que a criança permaneça sob os
cuidados da mãe atende ao princípio do melhor interesse da menor, preceito basilar do sistema de proteção jurídica da criança e
norteador de todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, resguardando-se o direito de visitas do divorciando. Por fim, no que
tange à modificação do nome da divorcianda, verifico que não há óbices para que volte a usar o seu nome de solteira, tendo em
vista ser o nome direito subjetivo da pessoa. Diante do exposto, em razão dos fundamentos acima delineados, HOMOLOGO, POR
SENTENÇA, O ACORDO CELEBRADO entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487,
III, b, do Código de Processo Civil. Por consequência: a) Decreto o divórcio de GILCILON SOARES DA SILVA GREGÓRIO e
JEAN CARLA OLIVEIRA GREGÓRIO, com a consequente extinção da sociedade conjugal; b) Determino que a divorcianda volte a
utilizar o nome de solteira, qual seja, JEAN CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS; c) Determino que a genitora permaneça com a
guarda da menor K. O. G., podendo o divorciando visitá-la livremente. d) Fixo a pensão alimentícia em favor da menor conforme
acordado, no valor de 30,06% (trinta vírgula zero seis por cento) do salário-mínimo nacional vigente, o que equivale, atualmente, a
R$ 300,00 (trezentos reais), a ser pago até o dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta, em nome da requerida, Jean Carla
Oliveira Gregório, na Caixa Econômica Federal, agência 0765, operação 023, conta poupança nº. 00007128-4, iniciando-se no mês
de julho/2019. e) Em relação à partilha, as partes acordaram que não existem bens a serem partilhados. Sem custas, nos termos
do Art. 90, §3º do CPC. Considerando que dispensado pelas partes o prazo recursal, após as intimações necessárias, certifique-se
o trânsito em julgado e expeça-se o mandado de averbação ao Cartório do Registro Civil competente. Após, arquivem-se os autos,
observando as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Cumpra-se. Itinga do
Maranhão - MA, 28 de agosto de 2019. Vanessa Machado Lordão Juíza de Direito". A presente será publicada na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 707-34.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: FRANCISCO EUCLIDES DA SILVA
Advogado(a): Maycon Lima Andrade OAB/MA 17412
Requerido: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Advogado(a):DIEGO MONTEIRO BAPTISTA OAB/RJ 153999

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s), acima relacionado, de todo teor da decisão de folhas 143/144: "Vistos etc... Trata-se
de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Liminar de Urgência proposta
por Francisco Euclides da Silva em face do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., já qualificados nos autos. O Requerente
peticionou pleiteando a devolução dos valores em dobro, em virtude do descumprimento da decisão judicial (fls. 64/68) que julgou
procedentes os pedidos para determinar que o requerido se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário na conta
do requerente. O banco Requerido interpôs recurso inominado em seu efeito suspensivo. É o relatório. Decido. O art. 537, caput,
do CPC determina que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de
tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Art. 537. A multa
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independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na
fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento
do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva. Ademais, o parágrafo 3º do artigo 536 prevê que o não cumprimento da
ordem judicial implicará, além das penas de litigância de má-fé, na prática do delito previsto no artigo 330 do Código Penal
(responsabilidade penal). Nesse sentido, foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a fim de desestimular a
conduta recalcitrante do devedor em cumprir decisão judicial, é possível se exigir valor de multa cominatória superior ao montante
da obrigação principal (REsp n. 1.35.2426-GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 5.5.2015). Desta forma, considerando
que o requerido, descumpriu a decisão judicial proferida nos presentes autos, nos termos dos artigos 497 e 537, § 1º, I ambos do
Código de Processo Civil, MAJORO a multa diária fixada para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento,
limitando sua incidência a 60 (sessenta) dias. Assim, determino que o Requerido se ABSTENHA de realizar novos descontos no
benefício previdenciário do Requerente, referente ao contrato n° 119975703, sob pena de imposição do pagamento de multa diária
acima fixada. No que se refere ao recurso inominado, verifico que estão preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, assim, recebo o Recurso Inominado (fls. 135/142) no efeito devolutivo (Art. 43 da Lei nº 9.099/95), em razão de
haver sido deferido a antecipação de tutela referente a cessação de descontos em benefício previdenciário. Intime-se a parte
Recorrida para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Itinga do Maranhão - MA, 27 de agosto de 2019. Vanessa Machado Lordão Juíza de Direito". A
presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de
setembro de 2019.

Processo nº 708-19.2017.8.10.0093
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Requerido(a): RAIMUNDO ANTONIO COSTA MIRANDA
Advogado(a): José Marcos Rodrigues Oliveira OAB/MA 26.687-A

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para Audiência de Instrução e Julgamento, designada para 24/09/2019 às
09:30 horas, no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão,
Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 764-18.2018.8.10.0093
Ação: Usucapião
Requerente: RICARDO CORREIA DE ARAUJO
Advogado (a): Marco Antonio Mendes Pimentel- OAB/MA 7586

FINALIDADE: INTIME-SE o Advogado(a) acima solicitando a devolução, em 05 (cinco) dias dos autos acima nos termos do art.
218, § 3º, os quais encontram-se retidos além do prazo estabelecido em lei e do fixado pelo juiz, via publicação no DJe, NÃO
OBSTANTE, na hipótese de não atendimento, expedir-se-á mandado de busca e apreensão a ser firmando pela MMª Juíza. A
presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de
setembro de 2019.

Processo nº 794-53.2018.8.10.0093
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
Réu: JULIMAR GUIMARÃES SOBRAL
Advogado(a): Marco Antonio Mendes Pimentel OAB/MA 7586

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de instrução e julgamento designada para 22/10/2019 às
09:00 horas, no local de costume, despacho:"Considerando não ser conclusiva a hipótese de inexistência de quaisquer das
situações encartadas no artigo 397 do CPP, o que demanda a necessidade de se proceder a instrução probatória, designo
audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 22/10/2019, às 09h00min, na sala de audiências deste Fórum.
Procedam-se às intimações cabíveis. Expedientes necessários. Cumpra-se. Uma via servirá como mandado. Itinga do Maranhão -
MA, 28/08/2019.". A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 797-08.2018.8.10.0093
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado (a): HANNE PRISCYLA SILVA OLIVEIRA- OAB/MA 17839 e RAISSA AMARAL DE OLIVEIRA OAB/MA 17840
Acusaodo (a): DANIEL DA SILVA SILVA

FINALIDADE: INTIME-SE as Advogado(a)s acima solicitando a devolução, em 05 (cinco) dias dos autos acima, bem como dos
autos a seguir: 835-20.2018.8.10.0093, 728-73.2018.8.10.0093, 385-77.2018.8.10.0093, 210-83.2018.8.10.0093,
95-62.2018.8.10.0093, 411-75.2018.8.10.0093, 413-79.2017.8.10.0093, 415-49.2017.8.10.0093, 348-65.2009.8.10.0093,
412-94.2017.8.10.0093, 401-31.2018.8.10.0093, 713-07.2018.8.10.0093 e 81-44.2019.8.10.0093 , nos termos do art. 218, § 3º, os
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quais encontram-se retidos além do prazo estabelecido em lei e do fixado pelo juiz, via publicação no DJe, NÃO OBSTANTE, na
hipótese de não atendimento, expedir-se-á mandado de busca e apreensão a ser firmando pela MMª Juíza. A presente será
publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

Processo nº 9000144-57.2012.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Reclamante: NEURACI ALVES SILVA DE SOUSA
Advogado: Marco Antonio Mendes Pimentel - OAB/MA 7586
Reclamado: MARKET SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

INTIMAÇÃO das partes, acima relacionadas, para ciência da SENTENÇA prolatada nos autos da ação acima em epígrafe: "Vistos
etc. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, com fundamento no Art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. Sem
custas e honorários (LJE, Art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dispensada a intimação pessoal das partes, nos termos do
Art. 51, § 1º da LJE. Autorizo o desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial, após o trânsito em julgado.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo. Itinga do Maranhão/MA, 05 de agosto de 2019. Vanessa Machado Lordão Juíza de Direito". A presente será publicada na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019.

João Lisboa

Segunda Vara de João Lisboa

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

Processo: 141-22.2018.8.10.0038
Denominação: Medidas Protetivas de Urgência (lei Maria da Penha) Criminal
Autor: ELISETH RESENDE HILARIO
Réu: RONILDO VIEIRA DE SOUSA

O Excelentíssimo Senhor MÁRLON JACINTO REIS, Juiz de Direito titular da 2ª VARA da Comarca de JOÃO LISBOA, Estado do
Maranhão..

FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que fica(m) INTIMADA (as)
parte(s) REPRESENTANTE: Eliseth Resende Hilario, nascida aos 04/06/1989, natural de João Lisboa/MA, filho de Pedro Cardoso
Hilario e Maria dos Reis Resende, com endereço na Rua Principal, s/n, em frente à casa do João Filho, povoado Lagoa da Onça,
João Lisboa/MA, contato: (99) 99127-1326, atualmente residindo em local incerto e não sabido, para tomar ciência da Sentença
proferida nos autos da ação em epígrafe, cuja parte final segue transcrita: Isto posto, de tudo o que fora acima relatado, constata-
se que as medidas protetivas estão cumprindo o seu papel de inibidoras da violência doméstica e familiar baseada nas relações de
gênero. Ante todo o exposto, DECLARO PROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE NA INICIAL, JULGANDO O PRESENTE FEITO
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Não se pode olvidar que qualquer
ulterior modalidade de violência doméstica (física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial) praticada pelo representado em
detrimento da representante será considerado fato novo ensejador de outro processo cautelar de medidas protetivas de urgência,
bem assim de eventual processo criminal em detrimento do representado, o qual, dependendo das circunstâncias, poderá ter sua
prisão cautelar decretada por este Juízo.
Transcorrido o prazo das medidas protetivas deferidas em favor da representante, e NÃO havendo notícias da prática de qualquer
ato de violência doméstica contra a ofendida por parte do representado, CERTIFIQUE-SE e, após, ARQUIVE-SE o presente feito,
com baixa nos registros. Por fim, condeno o Estado do Maranhão a pagar à advogada nomeada, a importância de R$ 1.000,00 (mil
reais) a título de honorários. Oficie-se a Procuradoria do Estado e a Defensoria Pública, dando-lhes conhecimento dessa decisão.
Notifique-se o Ministério Público Estadual. João Lisboa - MA, 23 de maio de 2019. Manuella Viana dos Santos Faria Ribeiro. Juíza
Titular da 2ª Vara. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente
EDITAL, que será afixado no lugar de costume.

SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolao Dino de Castro e Costa, Rua Tiradentes, s/n, Mutirão, CEP: 65922-000, Fone: (99)
3535-1025, João Lisboa-MA.
O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta Cidade de João
Lisboa, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Andréia Cristina Silva Bezerra, matrícula 121921, digitei e Claúdio
Oliveira Ramos, Secretário Judicial, o conferi.

Juíza Manuella Viana dos Santos Faria Ribeiro
Titular da 2ª Vara
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INTIMAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO: 0801845-03.2019.8.10.0038
DENOMINAÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
PARTE REQUERENTE: ANTONIO FIALHO SOBRINHO
PARTE REQUERIDA: FRANCISCO LUIS DE SOUSA VIEIRA

SENTENÇA

Cuida-se de reclamação cível processada pelo rito sumaríssimo da Lei 9.099/95.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei supra. DECIDO.

Verifica-se dos autos que a parte reclamante requereu a desistência da presente demanda e, seu consequente arquivamento.

Com efeito, extingue-se o processo quando o autor desiste da ação, e esta só produzirá efeitos quando homologada judicialmente

conforme o disposto no art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nos processos que seguem o rito da Lei 9.099/95, tal ato pode ser homologado mesmo sem a anuência do réu, como dispõe o

Enunciado nº. 90 do FONAJE.

Ademais, no presente caso o reclamado nem chegou a ser citado.

Diante disso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA requerida pelo reclamante e declaro extinto o processo sem resolução de

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, aplicável por força do art. 51, caput, da Lei. 9.099/95.

Revogue-se liminar, eventualmente, concedida. Cancele-se audiência, porventura, designada.

Sem custas nem honorários, ex vi, do art. 55 da Lei n. 9.099/95, pois não vislumbro caso de litigância de má-fé.

Registre-se. Intime-se. Publique-se. Após, dê-se baixa e arquive-se.

João Lisboa, 29 de agosto de 2019.

Manuella Viana dos Santos Faria Ribeiro

Juíza Titular da 2a Vara

Joselândia

PROCESSO Nº 0000005-85.2001.8.10.0146 (2512001)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
ADVOGADO: VONEI MENDES PEREIRA JUNIOR ( OAB 11791-MA )

REU: FRANCISCO WILSON BORGES

ATO ORDINATÓRIO De acordo com o art. 3º, inciso I, Provimento nº 001/2007 CGJ/MA e conforme Sentença de fls. 418/421, abro vistas dos autos à parte
requerida para tomar conhecimento, bem como, efetuar o pagamento das custas finais de fls. 436, pelo prazo de 30 (trinta)dias. Joselândia - MA, 28 de agosto de
2019.____________________________________Raquel Silva PaivaAuxiliar Judiciária Resp: 172890

PROCESSO Nº 0000162-04.2014.8.10.0146 (1622014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANYSIO DE OLIVEIRA SOUSA e JANICIELMA DINIZ LIMA SOUSA e LEIDIANE FERREIRA HOLANDA DA SILVA e MARCLEIDE DA SILVA
CASTELO BRANCO e NORMA CÉLIA ALMEIDA LOPES SILVA e SILZA ROCHA MENDES
ADVOGADO: DANILO GIUBERTI FILHO ( OAB 12144-MA )

REU: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
ADVOGADO: VONEI MENDES PEREIRA JUNIOR ( OAB 11791-MA )

ATO ORDINATÓRIODe acordo com o art. Art. 3º do Provimento nº 22/2018, CGJ/MA, retornado os autos da instância superior, intimem-se as partes
requerentes, através de seu advogado, via DJE e parte requerida pessoalmente, através de seu representante legal, para tomarem conhecimento do Acórdão ,
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bem como para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 dias.Joselândia (MA), 29 de agosto de 2019.Sebastiana Bandeira Torres
SantiagoSecretária Judicial da Comarca de JoselândiaMatrícula: 191940 Resp: 191940

Estado do Maranhão
Poder Judiciário

Vara Única da Comarca de Joselândia

ATO ORDINATÓRIO

Com fundamentação legal no § 4º do Art. 203 do CPC c/c o Provimento nº 22/2018 – CGJ/Maranhão, abro vista dos
presentes autos à parte autora, por seu causídico, para conhecimento do inteiro teor da certidão do Oficial de Justiça de Id.
21819852, requerendo que entender necessário, no prazo de (05) cinco dias.

Joselândia/MA, 02 de setembro de 2019.

Elizabeth Cristina Ribeiro de Sousa
Técnica Judiciária
Matrícula: 172932

Maracaçumé
Processo: 1524-60.2015.8.10.0096
Requerente: Benedita da Cruz Lopes Rodrigues
Requerido: Banco Itaú/BMG
Advogado: Wilson Sales Belchior, OAB/MA 11099-A

ATO ORDINATÓRIO
Diante da apresentação de Recurso Inominado, intimo a parte recorrida para apresentar suas contrarrazões no prazo de 10 (dez)
dias, conforme Provimento 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.Maracaçumé, 02 de setembro de 2019. Daniel Weba Maia
Técnico Judiciário

Processo: 2022-59.2015.8.10.0096
Requerente: Benedita da Cruz Lopes Rodrigues
Requerido: Banco Bradescofin
Advogado: Wilson Sales Belchior, OAB/MA 11.099-A

ATO ORDINATÓRIO
Diante da apresentação de Recurso Inominado, intimo a parte recorrida para apresentar suas contrarrazões no prazo de 10
(dez) dias, conforme Provimento 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça. Maracaçumé, 02 de setembro de 2019.Daniel Weba
Maia Técnico Judiciário

Processo: 2158-22.2016.8.10.0096
Requerente: Raimundo Lopes Martins
Requerido: Banco Itaú/BMG
Advogado: Giovanny Michael Vieira Navarro, OAB/MA 9320-A

ATO ORDINATÓRIO
Diante da apresentação de Recurso Inominado, intimo a parte recorrida para apresentar suas contrarrazões no prazo de 10 (dez)
dias, conforme Provimento 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.Maracaçumé, 02 de setembro de 2019. Daniel Weba Maia
Técnico Judiciário

Processo nº 2058-72.2013.8.10.0096 (8762017)
Requerente: Antonia dos Reis Caldas
Advogada: Andréa Palmeira Lemos de Medeiros OAB/MA 8993-A
Requerido: Bradesco Votorantim S/A
DESPACHO
A parte requerida efetuou depósito a título de cumprimento de sentença (fl. 70).Deste modo, intime-se a parte autora, por meio de
seu advogado constituído, via DJe, para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se concorda com o valor depositado ou se ainda há
algo a requerer, sob pena de preclusão e extinção da fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento.Cumpra-
se.Maracaçumé - MA, 26 de agosto de 2019.Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0001647-58.2015.8.10.0096 (16612015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: O ESTADO DO MARANHÃO

EXECUTADO: EMANNUEL DA SILVA MARTINS
Advogado: Paulo Humberto Freire Castelo Branco OAB/MA 7488-A, OAB/CE 9473

Processo 16612015DECISÃO1. Trata-se de execução extrajudicial.2. Citado o executado apresentou, apenas, proposta de parcelamento.3. Intimado, o
exequente informou a impossibilidade de acatar ao parcelamento proposto pelo executado pois aquele não atende aos termos legais.4. Inicialmente informo que
a providência adotada pelo executado não suspende ou interrompe o prosseguimento do feito. Citado, deveria, atendendo aos termos legais, pagar a dívida ou
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embargar. Contudo, limitou-se a ofertar proposta de parcelamento. Ressalto, ainda, que a proposta do executado sequer pode ser entendida como aquela
preconizada pelo art. 916 do NCPC.5. Desta forma, conferindo prosseguimento ao feito, não concordando o exequente com os moldes do parcelamento proposto
INDEFIRO o pedido de parcelamento.6. Publique-se. Registre-se. Intime-se o executado através do seu advogado via DJE.7. Após, não tendo o executado
efetivado o pagamento da dívida ou apresentado embargos nos prazos legais, proceda-se à tentativa de penhora online.8. Cumpridos os itens acima voltem
conclusos.Maracaçumé/MA, 02/09/2019Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da 1º vara da comarca de Maracaçumé Resp: 183152

PROCESSO Nº 1536-40.2016.8.10.0096 (1539/2016)
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA
REQUERENTE: ARCELINO PAULO DE LIMA
ADVOGADO: Dr. IDEILRES ALVES DA SILVA -OAB/MA 15352
REQUERIDO: INSS

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
O MM Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara da Comarca de Maracaçumé/MA, Dr. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, no uso de
suas atribuições legais, manda INTIMAR o advogado da parte autora, para tomarconhecimento da Sentença, a seguir transcrita:
“Trata-se de ação ajuizada em face do INSS. Inicial instruída por documentos. Determinada a emenda da exordial a parte
requerente pleiteou desistência. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Uma vez que a parte requerente manifestou-se pela
desistência do feito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, homologo a desistência e extingo os presentes autos sem análise do
seu mérito. Deixo de condenar em custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte requerente na pessoa do seu advogado, via
DJE. Transitando em julgado arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Maracaçumé/MA, 23/04/2019. Raphael de Jesus
Serra Ribeiro Amorim. Juiz de Direito titular da 1º vara da comarca de Maracaçumé.”

Maracaçumé, 02de setembro de 2019.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim

Juiz de Direito

PROCESSO Nº 1684-85.2015.8.10.0096 (1698/2015)
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA
REQUERENTE: MARIA ELZA COELHO LANOA
ADVOGADO: Dr. CESAR MAUX -OAB/MA 9187
REQUERIDO: INSS

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
O MM Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara da Comarca de Maracaçumé/MA, Dr. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, no uso de
suas atribuições legais, manda INTIMAR o advogado da parte autora, para tomarconhecimento da Sentença, a seguir transcrita:
“Trata-se de ação ajuizada entre as partes nomeadas na epígrafe pleiteando o requerente, em síntese, concessão de auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez. A inicial veio instruída pelos documentos. Devidamente citado o requerido ofertou
contestação. Intimado, o requerente ofertou réplica. Petição de fl. 55 lavrada pelo INSS informa a existência de benefícios
incompatíveis. Intimada, a requerente quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. DECIDO. A matéria em discussão dispensa a
produção de provas em juízo eis que o compêndio probatório constante dos autos permite o imediato julgamento da lide (art. 355,
I, NCPC). Restou evidente por intermédio da defesa do ente requerido que a despeito do requerente pleitear concessão de auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez, encontra-se recebendo prestação concernente a aposentadoria por idade (fl. 55). O art.
124 da lei 8.213/92 informa serem os benefícios previdenciários em discussão inacumuláveis: Art. 124. Salvo no caso de direito
adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência I - aposentadoria e auxílio-doença; II -
mais de uma aposentadoria; Logo, estando recebendo benefício previdenciário incompatível com os que inicialmente postulou, a
demanda deve ser julgada improcedente. Desta forma, com base em toda a fundamentação supra, extingo os autos com análise
do seu mérito e assim o faço para julgar IMPROCEDENTE o pleito autoral. Condeno o requerente ao pagamento das custas e
honorários advocaticios, estes últimos arbitrados no montante de 10% do valor da causa, no entanto, em virtude do deferimento da
gratuidade de justiça aplico o art. 98, § 3º do NCPC. P.R.I. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Maracaçumé/MA, 09/05/2019 Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim Juiz de Direito titular da comarca de Maracaçumé.”

Maracaçumé, 02de setembro de 2019.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim

Juiz de Direito

PROCESSO Nº 657-04.2014.8.10.0096 (657/2014)
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA
REQUERENTE: VICEMARA SANTOS DINIZ
ADVOGADO: Drª. ANDREA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS-OAB/MA 8993
REQUERIDO: INSS

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
O MM Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara da Comarca de Maracaçumé/MA, Dr. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, no uso de
suas atribuições legais, manda INTIMAR o advogado da parte autora, para tomarconhecimento da Sentença, a seguir transcrita:
“Trata-se de ação ajuizada em desfavor do INSS no bojo da qual a parte requerente pleiteia a revisão de benefício previdenciário.
Inicial instruída por documentos. Devidamente citado o requerido ofertou contestação (fls. 167-172). Audiência de instrução
designada mas não realizada (fl.186). Intimadas, as partes ofertaram alegações finais. Despacho de fl. retro designou audiência de
conciliação, entretanto, não especificou data para o ato. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, chamo o feito à ordem
e revogo o despacho de fl. 197 eis que destituído de qualquer fundamento diante do estágio processual em que se encontra o
presente feito. Feita esta consideração prossigo com a análise da matéria de fundo. A despeito das alegações veiculadas na
exordial, sequer tendo a parte requerente especificado em que percentual o benefício não estaria sendo reajustado, limitando-se a
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ofertar pleito genérico, o que afronta a disciplina do art. 373, I, do NCPC, analisando atentamente os autos constato que a sua
irresignação é despropositada, eis que, tal como consta da peça defensiva da autarquia previdenciária, o benefício concedido tem
valor condizente com aquele fruto da aplicação irrestrita das normas de regência. Logo, adequando-se o valor pago a título de
benefício aos termos legais e índices aplicáveis não há fundamentos para pretender-se o reajuste ou revisão daquele valor. Nestes
termos: [...] 1. A preservação do valor real dos benefícios previdenciários é assegurada simplesmente pela aplicação dos índices
estabelecidos pela própria legislação previdenciária vigente em cada época (art. 201, parágrafo 4º, CF/88, com redação dada pela
EC nº 20/98), não havendo, com a utilização de tal procedimento pelo INSS, ofensa às garantias da irredutibilidade do valor do
benefício e da preservação do seu valor real (RE nº 231.395/RS, Rel. Min. Sepulveda Pertence, in DJ. 18.08.98). 2. Não cabe ao
segurado o direito à escolha do percentual que, segundo o seu entendimento, seja o mais adequado à reposição do valor real do
beneficio previdenciário, uma vez que o índice que deve ser aplicado é aquele previsto na legislação infraconstitucional especifica
[...] Sendo assim, a correção de possível injustiça escapa aos limites de controle do Poder Judiciário que pode agir apenas como
legislador negativo, não lhe sendo permitido editar dispositivo legal que possa restituir aos beneficiários as diferenças que
decorram exclusivamente da aplicação de índices previstos nas próprias normas previdenciárias [...] TRF5 AC 400360 PE Diante
todo o exposto, extingo os autos com análise do mérito e assim o faço para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral.
Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados no montante de 10% do valor
da causa, no entanto, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça aplico o art. 98, § 3º do NCPC. P.R.I. Transitando em
julgado arquivem-se os autos. Maracaçumé/MA, 04/07/2018. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim Juiz de Direito titular da 1º
vara da comarca de Maracaçumé.”

Maracaçumé, 02de setembro de 2019.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim

Juiz de Direito

PROCESSO Nº 837-83.2015.8.10.0096 (837/2015)
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA
REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA NOVA
ADVOGADO: Dr. CEZAR MAUX -OAB/MA 9187
REQUERIDO: INSS

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
O MM Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara da Comarca de Maracaçumé/MA, Dr. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, no uso de
suas atribuições legais, manda INTIMAR o advogado da parte autora, para tomarconhecimento da Sentença, a seguir transcrita:
“RELATÓRIO Trata-se de ação ajuizada entre as partes nomeadas na epígrafe pleiteando a requerente, em síntese, concessão
do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A inicial veio instruída pelos documentos. Gratuidade
de Justiça deferida mediante despacho de fl. 22. Devidamente citado o requerido ofertou contestação. Intimado, o requerente
ofertou réplica. Vieram os autos conclusos. DECIDO. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1 DO IMEDIATO JULGAMENTO DA LIDE Insta
salientar que há a possibilidade, in casu, do julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, inciso I, do NCPC, vez que a
questão de mérito é de direito e de fato, porém não existe a necessidade de produzir provas orais em audiência. Diz o art. 355 do
NCPC: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver
necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de
prova, na forma do art. 349. Como se pode verificar não se trata de permissão da lei, mas, sim, de mandamento. Ela usa de toda a
força que dispõe, obrigando o magistrado a proceder conforme seus desígnios. Ademais, segundo o art. 434 do NCPC as provas
documentais devem instruir a petição inicial e contestação, quanto mais em ações previdenciárias no bojo das quais a
comprovação da condição de segurado depende de início de prova material, não podendo este ônus ser adimplido exclusivamente
por intermédio de prova testemunhal. Nestes termos é o entendimento sufragado pelo Egrégio TRF da 1º Região através da
súmula de número 27: Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de
atividade urbana e rural Lei nº 8.213/91, art. 55, parágrafo 3º). Feito este esclarecimento prossigo com a análise da matéria de
fundo. 2.2 DO MÉRITO Os benefícios previdenciários em discussão encontram tratamento nos arts. 42 e 59 da lei 8.213/90 os
quais estabelecem, respectivamente: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta
Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Parágrafo
único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou
da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento
dessa doença ou lesão. A carência exigida encontra disciplina no art. 25, I, da lei 8.213/90: Art. 25. A concessão das prestações
pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Já o art. 11, VII, da lei 8.213/90 nos fornece o
conceito de segurado especial: VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano
ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na
condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou
arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro ou
extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000,
e faça dessas atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão
habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este
equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar
respectivo. Acerca da comprovação do efetivo exercício da atividade rurícola, exercida individualmente ou em regime de economia
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familiar, na qualidade de segurado especial, o art. 55, § 3º da Lei nº 8.213/91 dispõe expressamente que: "A comprovação do
tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no artigo
108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo
na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento." Ademais, ainda que não seja
necessário que os documentos contemplem a integralidade dos períodos de carências, é imprescindível que sejam
contemporâneos àqueles. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria: [...] 1. A ampla maioria dos julgados do STJ
entende essencial a contemporaneidade do inicio de prova material com período de trabalho rural, conforme consignado nos
acórdãos trazidos pelo recorrente INSS, configurando a jurisprudência dominante no âmbito daquela corte [...] TNU PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 200485010019465 SE [...] 2. O art. 62, do Decreto 3.048/99 exige
que para servir como início de prova material o documento necessita ser contemporâneo ao período do efetivo labor rural que se
pretende seja reconhecido. Precedentes do STJ [...] TRF 3 AC 00257446020144039999 MS Feitos estes esclarecimentos e
partindo para o caso sob análise entendo que o pleito autoral não merece prosperar. Explico. Não obstante o(a) requerente afirme
em sua exordial ter exercido atividades típicas de segurado especial, não há nos autos documentos idôneos que sirvam como
início de prova material apta a comprovação da qualidade de segurado especial e do preenchimento do período de carência
necessário para obtenção do benefício. A parte requerente limitou-se a colacionar diversos documentos - recibos de pagamentos
de contribuições sindicais - e declarações lavradas unilateralmente, os quais, por si só, não permitem que se conclua estar
enquadrada como segurado especial nos estritos termos da disciplina constante do art. 11, VII, da lei 8.213/90 a qual exige
residência no imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo; a lavoura seja exercida em regime de economia familiar, bem
como, constitua o principal meio de vida do beneficiário; limitação de área até quatro módulos fiscais. Ora, os recibos de
pagamentos de contribuições sindicais além de não atestarem o efetivo exercício de atividades típicas de segurado especial, mas,
tão somente o pagamento de valores destinados àquela entidade, não são contemporâneos ao período de carência de 12 meses
antecedentes ao requerimento administrativo realizado na data de 29/09/2012 (fl. 10). Corroborando o entendimento deste juízo
quanto à ausência de documentos idôneos que sirvam de indícios de provas materiais, friso que a jurisprudência do STJ sequer
considera como tais as declarações emitidas por entidades sindicais desacompanhadas de homologação do Ministério Público ou
do INSS: Ementa: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. NÃO-COMPROVAÇÃO DE
SEUS REQUISITOS. DECLARAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO OU DO INSS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE
TESTEMUNHAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 149/STJ. 1. Com efeito, este Superior Tribunal já consolidou sua
jurisprudência no sentido de que a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais sem a devida homologação do Ministério
Público ou do INSS não constitui início de prova material apta à comprovação da atividade rural. 2. Não havendo outro início de
prova a corroborar os depoimentos testemunhais, não há como reconhecer o direito da parte autora à concessão da aposentadoria
por idade, como segurada especial, incidindo, à espécie, o óbice do verbete sumular nº 149/STJ. 3. Agravo regimental conhecido,
porém improvido. STJ AgRg no REsp 497079 CE. Diante todo o exposto, não comprovando a condição de segurado(a) especial e,
por via de consequência, as carências exigidas pelos benefícios que pleiteia (art. 373, I, NCPC), restam improcedentes os pedidos
formulados em sua exordial. 3. DISPOSITIVO Desta forma, com base em toda a fundamentação supra, extingo os autos com
análise do seu mérito e assim o faço para julgar IMPROCEDENTE o pleito autoral. Condeno o requerente ao pagamento das
custas e honorários advocaticios, estes últimos arbitrados no montante de 10% do valor da causa, no entanto, em virtude do
deferimento da gratuidade de justiça aplico o art. 98, § 3º do NCPC. P.R.I. Após o trânsito em julgado arquivem os autos.
Maracaçumé/MA, 13/08/2018 Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim Juiz de Direito titular da 1º vara da comarca de
Maracaçumé.”

Maracaçumé, 02de setembro de 2019.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim

Juiz de Direito

Matinha

PROCESSO Nº: 1004-29.2017.8.10.0097 (1004/2017)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JÚNIOR
AUTOR: JUCILEIA MENDONÇA E OUTROS
ADVOGADO: DR. FLAVIO HENRIQUE AIRES PINTOOAB/MA 8.672
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A
ADVOGADO: DR. ALVARO LUIS DA COSTA FERNANDESOAB/MA 11.735
FINALIDADE:INTIMAÇÃO dosAdvogadosdo autore réu, DR. FLAVIO HENRIQUE AIRES PINTOOAB/MA 8.672e DR.
ALVARO LUIS DA COSTA FERNANDESOAB/MA 11.735, respectivamente, para tomaremciência de DespachoJudicial, no qual
segue o dispositivo: “Vistos, etc. Especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que pretendam produzir,
especificando-as. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação, autos conclusos. Cumpra-se. Matinha (MA), 22 de maio de 2019”.
Para que chegue ao conhecimento da referida advogada mandei publicar esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado
nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 02(dois) dias do mês de setembrode 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva Lima, Secretária Judicial, subscreve e assina por ordem do
MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim Júnior.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial
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PROCESSO Nº: 1202-03.2016.8.10.0097 (1202/2016)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JÚNIOR
EMBARGADO: MARIA DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADA: DRª. SUENNY COSTA AMARALOAB/MA 9.883
REQUERIDO: CEMAR
ADVOGADA: DRª. LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES OAB/MA 6.100
FINALIDADE:INTIMAÇÃO daAdvogada do requerente e requerido, DRª. SUENNY COSTA AMARALOAB/MA 9.883 e DRª.
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES OAB/MA 6.100, respectivamente, para tomaremciência de Sentença Judicial, no
qual segue o dispositivo: “Vistos, etc. Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA
DE JESUS DOS SANTOS em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, todos qualificados nos autos. Com
a inicial de folhas 03/11 vieram os documentos de folhas 12/19. Aduz a autora, em apertada síntese, que: a) é consumidora dos
serviços prestados pela ré possuindo como UC 44690500; b) no dia 19 de março de 2015, por volta das 13h30min, sua casa
pegou fogo depois de um curto circuito; c) sua casa ficou totalmente destruída, tendo perdido alguns bens, a saber, duas camas
box, dois ventiladores, uma geladeira, uma televisão, um rack, um aparelho DVD, dois liquidificadores, um armário de cozinha,
duas malas, uma bomba de colocar veneno, uma bomba de poço, uma bicicleta, um micro system, todas as suas roupas e
pertences do seu filho, Amadeus dos Santos Mendes, bem como R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) que estavam
escondidos na casa; d) a ré realizou uma inspeção em sua residência e trocou o medidor de energia elétrica, porém não trocou a
chave; e) por diversas vezes procurou a ré para reparo do serviço, porém não obteve êxito. Por fim, requer, a condenação da
empresa ré: ao pagamento de todos os objetos queimados e construção de uma nova casa, perfazendo um importe de R$
100.000,00 (cem mil reais) a título de dano material; II. ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais). Despacho inicial determinando a citação da ré, f. 21. Citação pessoal à f. 23/24. Em contestação, aduz a ré, em síntese,
que: a) inexiste nexo causal entre o acidente e o serviço prestado pela CEMAR; b) não há comprovação do dano material. Por fim,
requer, a improcedência dos pedidos formulados pela autora. Réplica, à f. 38/42. Despacho à f. 44 designando audiência de
conciliação, instrução e julgamento. Audiência realizada (f. 54/56) oportunidade em que foi colhido o depoimento das partes e das
testemunhas arroladas pela autora. Conclusão dos autos para sentença. É o relatório. Fundamento a decisão. O presente litígio se
encontra suficientemente equacionado, vertendo-se favoravelmente à autora. Não há necessidade de produção de outras provas
ante a ausência de requerimentos nesse sentido quando lhe foram oportunizados fazê-los. É bem verdade que os documentos
acostados pela requerente realmente denotam a desnecessidade de produção de outras provas, até porque, estando o julgador
convencido, incabível deferir provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. A requerida - concessionária de energia elétrica -
é pessoa de direito privado prestadora de serviços públicos, estando mencionada ao lado das pessoas jurídicas de direito público
para o efeito de se sujeitarem à responsabilidade objetiva, vejamos: Art. 37. (…)(…)§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O Constituinte equiparou, para fins de
incidência da responsabilidade objetiva, o Estado e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos, eis que estas
são verdadeiras longa manus do Poder Público. Desse modo, os ilícitos civis praticados pela concessionária regem-se pela
responsabilidade objetiva, eis que são prestadores de serviço público (art. 175, CF), estando enquadrados naquela regra
constitucional. A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta da
concessionária provar a existência da culpa do serviço público. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da
responsabilidade objetiva. Para configuração da responsabilidade objetiva, bastam três pressupostos: a) conduta, comissiva ou
omissiva; b) dano; e c) nexo causal. Diante dos pressupostos da responsabilidade objetiva, à concessionária só cabe defender-se
provando a inexistência do fato (conduta), a inexistência de dano ou a ausência do nexo causal entre o fato e o dano. No caso em
testilha, ao trocar o medidor sem efetuar a troca da sua chave assume o risco de produzir o resultado. Assim, tendo a autora
alegado a existência do fato - curto-circuito na rede elétrica de responsabilidade da concessionária -, do dano - incêndio na
residência com a consequente perdas de bens - e o nexo de causalidade entre um e outro, cabe à concessionária a contraprova
sobre tais alegações. Nesse contexto, ainda, o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14 estabelece que o dever de
reparar ampara-se na responsabilidade objetiva da fornecedora dos serviços, sendo descabido questionar a existência de
elemento volitivo (culpa). É válido salientar que o artigo 373, inciso II do CPC informa a necessidade do réu comprovar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e ônus maior deve recair sobre si quando da inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Como já dito, a ré não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, fazendo
pesar sobre si os argumentos da parte autora, razão pela qual, devem ser acolhidas como verdadeiras as alegações declinadas na
inicial. Tal fato é corroborado em vista da inércia da parte ré em não pugnar pela produção de alguma outra prova e/ou juntar
algum documento capaz de infirmar a pretensão autoral, de modo a, pelo menos, aclarar o ocorrido. Não se desincumbiu do ônus
de provar que a culpa foi exclusiva da vítima ou de terceiro, de modo a elidir sua responsabilidade. A ré, em audiência, não
impugnou em sentido contrário os fatos alegados e ratificados pela autora, até mesmo em decorrência do lacônico depoimento
pessoal prestado por seu preposto, como adiante se vê: "QUE não tem conhecimento da situação da conta contrato da autora;
QUE é funcionário da CEMAR desde o mês de abril de 2016; QUE não tem conhecimento dos fatos; QUE não é procedimento
padrão colocar o medidor dentro da casa". Tal depoimento robustece as alegações da autora, nada mais sendo que uma confissão
que, longe de demonstrar a sapiência socrática "só sei que nada sei", demonstra o desleixo no tratamento com os seus clientes
falhando no dever precípuo da legislação consumerista que é o direito de informação. Nesse sentido, leciona o ilustre Professor
Humberto Theodoro Júnior: "Isto quer dizer que o juiz pode, conforme as circunstâncias, considerar como recusa de depoimento
pessoal o depoimento prestado com omissões ou evasivas. E a consequência será a mesma do art. 343, §2º, isto é a aplicação da
pena de confesso". (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Teoria Geral e Processo de
Conhecimento, 50ª Ed., pág. 429). Prosseguindo na análise meritória da demanda, a Constituição Federal, referindo-se ao regime
das empresas concessionárias, deixou registrado que tais particulares colaboradores, a par dos direitos a que farão jus, têm o
dever de manter adequado o serviço que executarem, exigindo-lhes, portanto, observância ao princípio da eficiência (art. 175,
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parágrafo único, IV). Nesse sentido, ainda, prescreve a Lei 8.987/95 em seu artigo 6º: "Art. 6º Toda concessão ou permissão
pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas". Se não fosse suficientes tais
determinações, a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - estabeleceu ainda em seu artigo 6º, diversos direitos básicos
ao consumidor, dentre os quais destaco a necessidade de uma prestação de serviço adequada e eficaz. Percebe-se, no caso em
comento, que a prestação de serviço público é completamente atípica e indesejosa, sendo inconcebível na seara consumerista.
Restou inconteste a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, gerando a necessidade de reparação por parte da parte
requerida. Da detida análise dos autos, não se pode concluir algo diverso que não seja: a existência de um curto-circuito em
decorrência de conduta da concessionária; a existência de uma prestação de serviço defeituosa, não adequada, desprovida de
condições de eficiência, segurança e cortesia. A ré é responsável pelos danos suportados pela autora, seja na inércia em trocar o
medidor com defeito, seja na ausência de manutenção de sua rede elétrica, máxime pela ausência de produção de provas,
especialmente quando envia preposto em audiência que nada sabia. Como prestadora de serviço de fornecimento de energia
elétrica, é dever da ré promover a regular inspeção das suas instalações e zelar pelas boas condições dos postes e sustentação
dos fios de eletricidade, além de promover os mecanismos corretos e adequados para efetuar a cobrança do efetivo consumo de
energia elétrica. Nessa esteira, verifica-se, a necessidade de reparação por parte da parte requerida, seja na esfera material
quanto moral, razão pela qual se deve aplicar as disposições contidas nos artigos 186 e 927 do Código Civil. "Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito". "Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem." O dano
material consiste na lesão concreta atingindo interesses relativos a um patrimônio, acarretando sua perda, seja ela total ou parcial.
É um dano suscetível de avaliação pecuniária. No contexto de tudo do que consta nos autos, em especial, das fotos colacionadas,
verifica-se ser inconteste a existência do evento danoso e dos prejuízos sofridos. O que o fogo não consumiu em sua totalidade o
tornou imprestável para os fins destinados. Em que pese os danos materiais restarem incontestes através da petição inicial e o
depoimento pessoal da autora, estes não vieram acompanhados de sua comprovação no que se refere ao seu quantum devido. A
empresa ré, por outro lado, seja em contestação ou em depoimento pessoal, não informou que tenha dado algum apoio
material/financeiro à autora, de modo a corroborar com uma eventual ponderação (minoração) do quantum devido. Nos autos
consta que a parte autora perdeu: a) duas camas de casal box; b) dois ventiladores; c) uma geladeira; d) uma TV 29''; e) um rack;
f) um aparelho DVD; g) dois liquidificadores; h) um armário de cozinha; i) duas malas; j) uma bomba de colocar veneno; k) uma
bomba de poço; l) uma bicicleta; m) um micro system; n) um fogão; o) uma mesa com quatro cadeiras; p) R$ 2.700,00 (dois mil e
setecentos reais); q) a sua residência de taipa. Nesse contexto, entendo que os referidos bens são condizentes com os que
guarnecem qualquer outra casa de uma pessoa do campo, sendo deste modo, condizente com a realidade fática da região. Já
quanto ao dano moral, a verba indenizatória deve atender aos elementos informativos amplamente difundidos na doutrina, a saber,
a gravidade do dano, a capacidade econômica da vítima, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica do ofensor. Não se
pode olvidar também do caráter pedagógico e reparatório, a fim de que a referida indenização não seja irrisória para a ré, nem
fonte de enriquecimento sem causa para a autora. Na verdade, deve-se ter em mente que o objetivo de tal indenização é duplo:
satisfativo-punitivo. Por um lado, a paga em pecúnia deverá proporcionar ao ofendido uma satisfação, uma sensação de
compensação capaz de amenizar a dor sentida. Em contrapartida, deverá também a indenização servir como punição ao ofensor,
causador do dano, incutindo-lhe um impacto tal, suficiente para dissuadi-lo de um novo atentado. Assim a indenização não deve
ser meramente simbólica, a propósito Antônio Jeová Santos, autor de monografia sobre o tema, conclui que, em matéria de dano
moral: "não se deve aceitar uma indenização meramente simbólica; deve ser evitado o enriquecimento injusto; os danos morais
não se amoldam a uma tarifação; não deve haver paralelismo ou relação na indenização por dano moral com o dano patrimonial;
não é suficiente a referência ao mero prudente arbítrio do juiz; há que se levar em consideração a gravidade do caso bem como as
peculiaridades da vítima de seu ofensor; os casos semelhantes podem servir de parâmetro para as indenizações; a indenização
deve atender ao chamado prazer compensatório, que nós preferimos chamar de lenitivo e, finalmente; há que se levar em conta o
contexto econômico do país." Neste contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, a nítida violação de suas
dignidades, o iminente risco de morte de ambos em decorrência do incêndio, da inércia da requerida em dar um mínimo apoio à
autora e, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a
que se propõe diante da reprovabilidade da conduta da requerida, aviltando o instituto, arbitro a título de dano moral o importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No que se refere ao marco para fluência dos juros legais de mora, em casos de indenização por
dano moral, onde o valor é estabelecido por critério de equidade pelo julgador, que pondera as condições no momento da fixação,
como ocorre no presente caso, deve incidir também a partir da data deste julgamento, pois já sopesadas todas as variáveis
capazes de influírem no arbitramento, de modo a permitir uma idéia exata e sem distorção por acréscimo de consectários do valor
correto da indenização, sem desprestígio da Súmula 54 do STJ, que tenho, mais se afeiçoa à indenização por dano material, onde
os valores normalmente são conhecidos ou a liquidação se dá por fato determinado. A propósito da incidência de juros em casos
como o da espécie, veja-se o seguinte julgado: "Na hipótese de reparação por dano moral, entendo cabível o início da contagem a
partir da fixação do quantum indenizatório, é dizer, a contar do julgamento no qual foi arbitrado o valor da condenação.
Considerando que o Magistrado se vale de critérios de eqüidade no arbitramento da reparação, a data do evento danoso e o tempo
decorrido até o julgamento são utilizados como parâmetros objetivos na fixação da condenação, de modo que o valor
correspondente aos juros integra o montante da indenização. Destaco que tal posicionamento não afronta o verbete da Súmula nº
54 do STJ. Ao revés, harmoniza-se com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça AC 70019764521 j. 11.07.2007 (vide:
REsp 618940/MA; Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro; Terceira Turma; julgado em 24/05/2005; DJ 08.08.2005 p. 302). A ultima
ratio do enunciado sumular é destacar que a reparação civil por dano moral deve possuir tratamento diferenciado na sua
quantificação em relação ao dano material, dado o objetivo pedagógico, punitivo e reparatório da condenação, pelo que, quanto ao
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arbitramento do dano moral, o termo inicial da contagem deve ser a data do julgamento, que é quando o julgador fixa o valor da
condenação que melhor se ajusta ao caso em concreto, em consonância com os critérios utilizados para a fixação do valor
indenizatório, pelo que, além de se ter o quantum indenizatório justo e atualizado, evita-se que a morosidade processual ou a
demora do ofendido em ingressar com a correspondente ação indenizatória gere prejuízos ao Réu, sobretudo, em razão do caráter
pecuniário da condenação. Do mesmo modo, a Correção Monetária, adotando-se como índice o INPC que é o índice oficial do TJ-
MA. Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para
condenar a empresa ré ao pagamento: a) do importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, com juros legais e
correção monetária pelo INPC, ambos da data desta sentença; b) dos danos materiais a ser liquidado na forma do art. 509, II, CPC
com juros legais da citação e correção monetária do efetivo prejuízo. Condeno ainda a ré ao pagamento dos honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, caput e § 2º, CPC. Custas na forma da lei. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Matinha (MA), 06 de agosto de 2019. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de Direito Titular da
Comarca de Vara Única de Matinha (MA)”. Para que chegue ao conhecimento da referida advogada mandei publicar esta
INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 02(dois) dias do mês
de setembrode 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva Lima,
Secretária Judicial, subscreve e assina por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim
Júnior.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 24-19.2016.8.10.0097 (24/2016)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JÚNIOR
EMBARDADO: JOSÉ RIBAMAR SANTOS
ADVOGADO: DR. WILLIAN VAGNER RODRIGUES RIBEIROOAB/MA 9.053
ENBARGANTE: MUNICIPIO DE MATINHA
PROCURADORA: DRª. ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA 9.850
FINALIDADE:INTIMAÇÃO doAdvogadodo embargado, DR. WILLIAN VAGNER RODRIGUES RIBEIROOAB/MA 9.053, para tomar
ciência de Despacho Judicial, no qual segue o dispositivo: “Vistos etc. Considerando a apelação apresentada, intime-se a parte
apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.010, §1º). Caso a parte apelada apresente com
suas contrarrazões recurso adesivo e/ou questão de mérito em sede de preliminar na hipótese do §1º do art. 1.009, sem nova
conclusão, deverá a parte apelante ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo
e/ou à preliminar, nos termos dos §§ 1º e 2º dos arts. 1.009 e 1.010, respectivamente. Após as formalidades previstas nos §§ 1º e
2º do art. 1.010 do CPC, ou na hipótese de não apresentação das contrarrazões pela parte apelada, os autos deverão ser
remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, com as homenagens deste Juízo.
Cumpra-se. Matinha - MA, 17 de dezembro de 2018. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de Direito Titular da Comarca de Vara Única
de Matinha - MA”. Para que chegue ao conhecimento da referida advogada mandei publicar esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 02(dois) dias do mês de setembrode 2019 (dois mil e
dezenove). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva Lima, Secretária Judicial, subscreve e
assina por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim Júnior.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 382-13.2018.8.10.0097 (382/2018)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JÚNIOR
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A
ADVOGADO: DR. RODRIGO SOUSA FIGUEIREDO FERREIRAOAB/MA 9.008
RÉU: RUTH LENE CUTRIM AMARAL
FINALIDADE:INTIMAÇÃO doAdvogadodo autor, DR. RODRIGO SOUSA FIGUEIREDO FERREIRAOAB/MA 9.008, para tomar
ciência de SentençaJudicial, no qual segue o dispositivo: “Visto etc. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo com
pedido liminar formulado por BANCO ITAUCARD S.A, em face de RUTH LENE CUTRIM AMARAL, todos devidamente qualificado.
Com a inicial, juntou documentos de fls. 06/45. Decisão deferindo a busca e apreensão do veículo Prisma, Placa NXO 9133. Antes
da citação do requerido e cumprimento da liminar concedida, o requerente protocolizou pedido de desistência, face a celebração
de acordo amigável extrajudicial. Conclusos os autos para sentença. Fundamento a decisão. Sem muitas delongas, a presente
ação perdeu uma de suas condições, qual seja, interesse de agir, tendo em vista o desinteresse manifestado nos autos pelo autor,
não havendo qualquer óbice à homologação do requerimento de desistência formulado pela parte. Ademais, o prazo de resposta
do demandado nem mesmo foi aberto, uma vez que sequer o requerido foi citado. Deste modo, no presente caso a requerente
indica expressamente sua desistência da presente ação sem que o réu tenha sido citado, sendo desnecessária, portanto, a
anuência do réu. Ressalta-se ainda que a desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova
ação (RT 490159). A respeito do pedido, vale o comentário do inolvidável Cândido Rangel Dinamarco, em seu fantástico
Instituições de Direito Processual Civil, volume II, Malheiros Editores, 6ª edição revista e atualizada, São Paulo, 2009, pg. 144: "Daí
a extinção do processo sem julgamento do mérito logo no estágio inicial se a demanda proposta não for válida (CPC, art. 295, par.:
casos de inépcia da inicial) ou no estado em que, estiver no momento em que o demandante revogar a demanda desistindo da
ação (art. 267, inc. VIII). Revogar a demanda é, como toda revogação, retirá-la do mundo jurídico. Se a demanda é manifestação
da vontade de obter um provimento jurisdicional sobre a pretensão apresentada ao juiz, sua revogação reside na declaração de
não mais desejar esse resultado. É errado falar em requerer a desistência. O autor desiste e sua desistência será homologada ou
não. Ele poderá requerer a homologação e não a própria desistência, que é ato seu. Sempre quem pede espera que alguém
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conceda - e, obviamente, o juiz não concede desistências, mas somente as homologa. Desistência da ação é uma locução
notoriamente inadequada, embora corrente e tradicionalmente consagrada na lei brasileira. O direito de ação permanece intacto
apesar da desistência, sendo expressamente permitida em lei a repropositura da mesma demanda." Desta feita, HOMOLOGO a
renúncia da parte autora ao processo pendente, sem que tal importe em renúncia ao direito, de, a qualquer tempo, renovarem o
pedido através de uma nova ação, e, por conseguinte, nos termos do art. 485, VI e VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o
processo sem resolução do mérito, por falta de interesse superveniente do requerente. Arquive-se, observando as formalidades
legais. Adivirta-se o Sr. Oficial de Justiça para a devolução de quaisquer mandado de busca e apreensão do veículo, bem como,
sendo necessário, oficie-se ao DETRAN para que promova eventuais baixas em restrições determinadas por este Juízo.
Recolham-se eventuais mandados em aberto. P.R.I Matinha, 26 de fevereiro de 2019. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de direito
titular da Comarca de Matinha/MA”. Para que chegue ao conhecimento da referida advogada mandei publicar esta
INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 02(dois) dias do mês
de setembrode 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva Lima,
Secretária Judicial, subscreve e assina por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim
Júnior.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 453-2015.8.10.0097 (453/2017)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JÚNIOR
EMBARGADO: DULCINEIA SILVA MENDES
ADVOGADO: DR. WILLIAN VAGNER RODRIGUES RIBEIRO OAB/MA
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE MATINHA/MA
PROCURADORA: DRª. ANA EULALIA LEAL RIBEIROOAB/MA 9.850
FINALIDADE:INTIMAÇÃO doAdvogada do embargado, DR. WILLIAN VAGNER RODRIGUES RIBEIRO OAB/MA, para tomar
ciência de DespachoJudicial, no qual segue o dispositivo: “Vistos etc. Considerando a apelação apresentada, intime-se a parte
apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.010, §1º). Caso a parte apelada apresente com
suas contrarrazões recurso adesivo e/ou questão de mérito em sede de preliminar na hipótese do §1º do art. 1.009, sem nova
conclusão, deverá a parte apelante ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo
e/ou à preliminar, nos termos dos §§ 1º e 2º dos arts. 1.009 e 1.010, respectivamente. Após as formalidades previstas nos §§ 1º e
2º do art. 1.010 do CPC, ou na hipótese de não apresentação das contrarrazões pela parte apelada, os autos deverão ser
remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, com as homenagens deste Juízo.
Cumpra-se. Matinha - MA, 14 de dezembro de 2018.”. Para que chegue ao conhecimento da referida advogada mandei publicar
esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 02(dois) dias do
mês de setembrode 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva Lima,
Secretária Judicial, subscreve e assina por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim
Júnior.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 54-20.2017.8.10.0097 (54/2017)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JÚNIOR
REQUERENTE: RAIMUNDO MORAES AZEVEDO
REQUERIDO: CEMAR
ADVOGADA: DRª. LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES OAB/MA 6.100
FINALIDADE:INTIMAÇÃO daAdvogada do requerido, DRª. LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES OAB/MA 6.100, para
tomar ciência de Sentença Judicial, no qual segue o dispositivo: “Vistos etc. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei
9.099/95. Para o deslinde da causa cumpre observar as disposições estabelecidas nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95 e artigo 5º
da LINDB. Narra a parte requerente, em apertada síntese, que: a) é companheiro de Antonia Trindade Azevedo, titular da UC
3992772; b) em meados de outubro de 2016 ocorreu um curto circuito no poste e desde então sofre com oscilações de energia
elétrica em sua residência; c) perdeu todo alimento que tinha estocado e não pode ligar os eletrodomésticos; d) procurou a
empresa requerida para que resolvesse a situação, porém não logrou êxito. Por fim, requer a condenação da requerida em danos
materiais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) e danos morais. A requerida, por meio de contestação, em síntese, limita-se
a informar que na data do fato não houve qualquer outra reclamação similar na área em que reside o requerente e que a única
conclusão possível é que a sobrecarga elétrica narrada ocorreu por falha na instalação interna do seu imóvel, que é de
responsabilidade dele próprio. Pois bem. O fornecimento de energia é objeto de concessão estatal, serviço público que é, regida
pela Lei 8987/95, que prescreve, em seu artigo 6º: "Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao
pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestação e modicidade das tarifas". Não fosse suficiente esta determinação legal, o próprio Código de Defesa do Consumidor
estabelece a necessidade de uma prestação de serviços adequada e contínua, que garanta a qualidade e segurança na entrega
das atividades. Em audiência de conciliação, instrução e julgamento este Juízo realizou a colheita do depoimento pessoal das
partes. Preliminarmente, tendo em vista os documentos acostados pelas partes, mormente os seus depoimentos prestados em
audiência, verifico ser irrelevante a produção de mais provas, até porque, estando o julgador convencido, incabível deferir provas
irrelevantes para o deslinde da controvérsia. A parte requerida, em audiência, não impugnou em sentido contrário os fatos
alegados e ratificados pela autora, até mesmo em decorrência do lacônico depoimento pessoal prestado por seu preposto, como
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adiante se vê: "QUE não tem conhecimento da situação da conta contrato do autor; QUE é funcionário da CEMAR desde o mês de
abril de 2016; QUE não sabe nada sobre os fatos; QUE não sabe se a CEMAR restabeleceu o poste da unidade do requerente;
QUE só sabe que o autor pegou os protocolos dos atendimentos anteriores". Tal depoimento robustece as alegações da
requerente, nada mais sendo que uma confissão que, longe de demonstrar a sapiência socrática "só sei que nada sei", demonstra
o desleixo no tratamento com os seus clientes falhando no dever precípuo da legislação consumerista que é o direito de
informação. Nesse sentido, leciona o ilustre Professor Humberto Theodoro Júnior: "Isto quer dizer que o juiz pode, conforme as
circunstâncias, considerar como recusa de depoimento pessoal o depoimento prestado com omissões ou evasivas. E a
consequência será a mesma do art. 343, §2º, isto é a aplicação da pena de confesso". (Humberto Theodoro Júnior, Curso de
Direito Processual Civil, Volume I, Teoria Geral e Processo de Conhecimento, 50ª Ed., pág. 429). Analisando detidamente os
autos, verifica-se que a parte requerida não prestou o serviço adequado. Merece acolhida as alegações da parte requerente,
especialmente após a oitiva do informante e da testemunha, corroborado ainda pelo depoimento do preposto que fala por si. Como
se sabe, o art. 14 da lei 8.078/90 estabelece que o dever de reparar ampara-se na responsabilidade objetiva da fornecedora dos
serviços, sendo descabido questionar a existência de elemento volitivo. Provado o dano, o nexo de causalidade e a ação da
empresa, bem como a existência do descumprimento da empresa de normas cogentes, devida é a fixação de indenização. No que
concerne à quantificação do dano moral, o valor da condenação deve conscientizar o réu de que não deve persistir na conduta
inadequada e, como nos ensina o saudoso mestre Carlos Alberto Bittar, servir "para a coletividade, de exemplo expressivo da
reação que a ordem jurídica reserva para infratores nesse campo, e em elemento que, em nosso tempo, se tem mostrado muito
sensível para as pessoas, ou seja, o respectivo acervo patrimonial". Seguindo esta mesma linha de raciocínio, há que se recordar
a lição do insigne Magistrado do Paraná, Clayton Reis (Dano Moral. Ed. Forense. 4ª Edição. 1994, p. 90/91), in verbis: "No meu
entendimento, a pena pecuniária constitui-se em uma penalidade das mais significativas ao lesionador em nosso mundo capitalista
e consumista, já que o bolso é "a parte mais sensível do corpo humano". Por tais razões, essa modalidade de pena é
verdadeiramente um exemplo marcante para o agente causador do ato ilícito". Na verdade, deve-se ter em mente que o objetivo de
tal indenização é duplo: satisfativo-punitivo. Por um lado, a paga em pecúnia deverá proporcionar ao ofendido uma satisfação, uma
sensação de compensação capaz de amenizar a dor sentida. Em contrapartida, deverá também a indenização servir como punição
ao ofensor, causador do dano, incutindo-lhe um impacto tal, suficiente para dissuadi-lo de um novo atentado. Assim a indenização
não deve ser meramente simbólica, a propósito Antônio Jeová Santos, autor de monografia sobre o tema, conclui que, em matéria
de dano moral: "não se deve aceitar uma indenização meramente simbólica; deve ser evitado o enriquecimento injusto; os danos
morais não se amoldam a uma tarifação; não deve haver paralelismo ou relação na indenização por dano moral com o dano
patrimonial; não é suficiente a referência ao mero prudente arbítrio do juiz; há que se levar em consideração a gravidade do caso
bem como as peculiaridades da vítima de seu ofensor;os casos semelhantes podem servir de parâmetro para as indenizações; a
indenização deve atender ao chamado prazer compensatório, que nós preferimos chamar de lenitivo e, finalmente; há que se levar
em conta o contexto econômico do país." Se é verdade que a indenização não deve ser meramente simbólica, não menos verdade
que deva ser super estimada, é, portanto, de rigor, a condenação em danos morais, atendendo-se os princípios utilizados para o
arbitramento, quais sejam, punitivo e pedagógico. Assim, arbitro a título de dano moral o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Quanto ao dano material, insta salientar que para que insurja o direito à condenação, é mister que a parte autora comprove a
extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou em decorrência do ato ilícito. Os danos materiais exigem a comprovação do
quantum reclamado, haja vista que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. No caso em comento a parte requerente
limita-se a afirmar que teve um prejuízo de R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia não pormenoriza os itens perdidos. Desse modo,
entendo que não há possibilidade de se condenar a empresa requerida por dano material por simples ausência de comprovação,
eis que esta é de fundamental importância na ação indenizatória dessa natureza. No que se refere ao marco para fluência dos
juros legais de mora, em casos de indenização por dano moral, onde o valor é estabelecido por critério de equidade pelo julgador,
que pondera as condições no momento da fixação, como ocorre no presente caso, deve incidir também a partir da data deste
julgamento, pois já sopesadas todas as variáveis capazes de influírem no arbitramento, de modo a permitir uma idéia exata e sem
distorção por acréscimo de consectários do valor correto da indenização, sem desprestígio da Súmula 54 do STJ, que tenho, mais
se afeiçoa à indenização por dano material, onde os valores normalmente são conhecidos ou a liquidação se dá por fato
determinado. A propósito da incidência de juros em casos como o da espécie, veja-se o seguinte julgado: "Na hipótese de
reparação por dano moral, entendo cabível o início da contagem a partir da fixação do quantum indenizatório, é dizer, a contar do
julgamento no qual foi arbitrado o valor da condenação. Considerando que o Magistrado se vale de critérios de eqüidade no
arbitramento da reparação, a data do evento danoso e o tempo decorrido até o julgamento são utilizados como parâmetros
objetivos na fixação da condenação, de modo que o valor correspondente aos juros integra o montante da indenização. Destaco
que tal posicionamento não afronta o verbete da Súmula nº 54 do STJ. Ao revés, harmoniza-se com o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça AC 70019764521 j. 11.07.2007 (vide: REsp 618940/MA; Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro; Terceira
Turma; julgado em 24/05/2005; DJ 08.08.2005 p. 302). A ultima ratio do enunciado sumular é destacar que a reparação civil por
dano moral deve possuir tratamento diferenciado na sua quantificação em relação ao dano material, dado o objetivo pedagógico,
punitivo e reparatório da condenação, pelo que, quanto ao arbitramento do dano moral, o termo inicial da contagem deve ser a
data do julgamento, que é quando o julgador fixa o valor da condenação que melhor se ajusta ao caso em concreto, em
consonância com os critérios utilizados para a fixação do valor indenizatório, pelo que, além de se ter o quantum indenizatório justo
e atualizado, evita-se que a morosidade processual ou a demora do ofendido em ingressar com a correspondente ação
indenizatória gere prejuízos ao Réu, sobretudo, em razão do caráter pecuniário da condenação. Do mesmo modo, a Correção
Monetária, dotando-se como índice o INPC que é o índice oficial do TJ-MA. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a parte requerida a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais, com juros legais de mora à base de 1% e correção monetária a partir da sentença, bem como confirmar a liminar
outrora deferida nos autos. Sem honorários e custas, ante ao estabelecido do artigo 55 da Lei nº 9099/95; Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. Cumpra-se. Matinha - MA, 18 de fevereiro de 2019. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de Direito Titular da Comarca
de Vara Única de Matinha”. Para que chegue ao conhecimento da referida advogada mandei publicar esta INTIMAÇÃOpela
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imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 02(dois) dias do mês de setembrode
2019 (dois mil e dezenove). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva Lima, Secretária Judicial,
subscreve e assina por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim Júnior.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 552-24.2014.8.10.0097 (552/2014)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JÚNIOR
AUTOR: JOSÉ JOAQUIM LOPES SILVA FILHO
ADVOGADO: DR. MARCELO SÉRGIO DE OLIVEIRA BARROSOAB/MA 5.840
RÉU: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: DR. WILSON SALES BELCHIOROAB/MA 11.099
FINALIDADE:INTIMAÇÃO dosAdvogadosdo autore réu, DR. MARCELO SÉRGIO DE OLIVEIRA BARROSOAB/MA 5.840e DR.
WILSON SALES BELCHIOROAB/MA 11.099, respectivamente, para tomaremciência de DespachoJudicial, no qual segue o
dispositivo: “Vistos, etc. Especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que pretendam produzir,
especificando-as. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação, autos conclusos. Cumpra-se. Matinha (MA), 22 de maio de 2019”.
Para que chegue ao conhecimento da referida advogada mandei publicar esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado
nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 02(dois) dias do mês de setembrode 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva Lima, Secretária Judicial, subscreve e assina por ordem do
MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim Júnior.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 714-19.2014.8.10.0097 (714/2014)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JÚNIOR
REQUERENTE: ROSANA BARBARA DA PENHA
ADVOGADA: DRª. SUENNY COSTA AMARALOAB/MA 9.883
REQUERIDO: CEMAR
ADVOGADA: DRª. LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES OAB/MA 6.100
FINALIDADE:INTIMAÇÃO daAdvogada do requerente e requerido, DRª. SUENNY COSTA AMARALOAB/MA 9.883 e DRª.
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES OAB/MA 6.100, respectivamente, para tomaremciência de Sentença Judicial, no
qual segue o dispositivo: “Cuidam os autos de cumprimento de sentença que tem como exequente, ROSANA BARBARA DA
PENHA, e executado, COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, já qualificados nos autos. Após bloqueio do valor faltante, via
Bacen-Jud, a parte executada não apresentou embargos à execução, apesar de devidamente intimado, conforme certificado nos
autos, f. 161. É o que basta relatar. Decido. A Lei Adjetiva Civil preconiza em seu artigo 924, inciso II, que será extinta a execução
quando a obrigação for satisfeita. Verifica-se, in casu, que a obrigação de pagar imposta ao executado foi devidamente cumprida,
satisfazendo, portanto, a obrigação contida em sentença. Face ao exposto, julgo e declaro extinta a presente execução com fulcro
no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Comprovado o pagamento do selo de fiscalização judicial oneroso, expeça-se,
imediatamente, o respectivo alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as
formalidades legais, com a devida baixa na distribuição. Cumpra-se. Matinha (MA), 14 de maio de 2019. CELSO SERAFIM
JÚNIOR Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha (MA)”. Para que chegue ao conhecimento da referida advogada mandei
publicar esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 02(dois)
dias do mês de setembrode 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene
Silva Lima, Secretária Judicial, subscreve e assina por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso
Serafim Júnior.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

Matões

PROCESSO Nº 0000380-16.2013.8.10.0098 (4052013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: DILENE MARIA DE SOUSA MORAIS e MATEUS DE MORAIS DE SOUSA
ADVOGADO: LUCAS PADUA OLIVEIRA ( OAB 12262A-MA ) e LUCAS PADUA OLIVEIRA ( OAB 12262A-MA ) e LUIS GUILHERME RAMOS SIQUEIRA (
OAB 6729-MA ) e LUIS GUILHERME RAMOS SIQUEIRA ( OAB 6729-MA )

REU: SEGURADORA LIDER - DPVAT
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

Ato Ordinatório Nos termos do Provimento 22/2018-CGJ, PROMOVO a designação de audiência de conciliação/instrução/julgamento, para o dia 01/10/2019 às
14h00min. Matões, 02 de setembro de 2019Hernani Guimarães Soares Neto Secretário Judicial Mat. 175729 Resp: 116475

PROCESSO Nº 0000885-02.2016.8.10.0098 (9112016)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSE OLIVEIRA DAS NEVES
ADVOGADO: GABRIEL VALERIANO SABINO TENORIO ( OAB 13649-MA )

REU: BRADESCO FINANCIAMENTOS
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV e o Provimento n° 22/2018 da Corregedoria Geral de
Justiça do Maranhão, INTIMEM-SE a parte recorrida, por seus advogados, para, no prazo legal, apresentar contrarazzões ao recurso interposto.PUBLIQUE-SE.
Matões (MA), 29 de agosto de 2019Hernani Guimarães Soares NetoSecretário Judicial Mat:175729 Resp: 116475

PROCESSO Nº 0000973-06.2017.8.10.0098 (9882017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: LUISA MARIA DE SOUSA
ADVOGADO: GONÇALO SILVESTRE DE SOUSA JUNIOR ( OAB 9027-PI )

REU: BANCO DE CREDITO E VAREJO
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA ( OAB 327026-SP )

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV e o Provimento n° 22/2018 da Corregedoria Geral de
Justiça do Maranhão, INTIMEM-SE a parte recorrida, por seus advogados, para, no prazo legal, apresentar contrarazzões ao recurso interposto.PUBLIQUE-SE.
Matões (MA), 29 de agosto de 2019Hernani Guimarães Soares NetoSecretário Judicial Mat:175729 Resp: 116475

PROCESSO Nº 0001165-70.2016.8.10.0098 (12062016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: DOMINGOS ANASTÁCIO DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDO SABINO TENÓRIO ( OAB 7212A-MA )

REU: BANCO MERCANTIL
ADVOGADO: RICARDO FABRÍCIO CORDEIRO CASTRO ( OAB 9835-MA )

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV e o Provimento n° 22/2018 da Corregedoria Geral de
Justiça do Maranhão, INTIMEM-SE a parte recorrida, por seus advogados, para, no prazo legal, apresentar contrarazzões ao recurso interposto.PUBLIQUE-SE.
Matões (MA), 29 de agosto de 2019Hernani Guimarães Soares NetoSecretário Judicial Mat:175729 Resp: 116475

PROCESSO Nº 0001179-25.2014.8.10.0098 (12522014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
AUTOR: HILDA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: GABRIEL VALERIANO SABINO TENORIO ( OAB 10666-MA )
REU: BANCO MERCANTIL FINANCIAMENTOS
ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES ( OAB 5553-RN )

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art. 162, § 4°, do CPC, e, ainda, o
Provimento n° 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, promovo intimação do advogado da parte vencedora, via DJe, para deflagrar a fase de
cumprimento da sentença pelo sistema PJE, nos termos da Portaria Conjunta 05/2017, ressaltando que deve ser comprovado nos autos físicos a interposição da
fase executória nos meio eletrônico, por fim, transcorrendo o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação, será promovido o encaminhamento dos autos ao
arquivo geral.Matões (MA), 2 de setembro de 2019.Hernani Guimarães Soares NetoSecretário JudicialMat:175729 Resp: 175729

PROCESSO Nº 0001185-61.2016.8.10.0098 (12262016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RAIMUNDO DIAS
ADVOGADO: GABRIEL VALERIANO SABINO TENORIO ( OAB 13649-MA )

REU: BANCO BMC S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV e o Provimento n° 22/2018 da Corregedoria Geral de
Justiça do Maranhão, INTIMEM-SE a parte recorrida, por seus advogados, para, no prazo legal, apresentar contrarazzões ao recurso interposto.PUBLIQUE-SE.
Matões (MA), 29 de agosto de 2019Hernani Guimarães Soares NetoSecretário Judicial Mat:175729 Resp: 116475

PROCESSO Nº 0001376-09.2016.8.10.0098 (14232016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANTONIA MARIA GOMES DA CUNHA
ADVOGADO: FERNANDO SABINO TENORIO ( OAB 7212-MA )

REU: BANCO VOTORANTIM
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ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV e o Provimento n° 22/2018 da Corregedoria Geral de
Justiça do Maranhão, INTIMEM-SE a parte recorrida, por seus advogados, para, no prazo legal, apresentar contrarazzões ao recurso interposto.PUBLIQUE-SE.
Matões (MA), 29 de agosto de 2019Hernani Guimarães Soares NetoSecretário Judicial Mat:175729 Resp: 116475

PROCESSO Nº 0001397-82.2016.8.10.0098 (14442016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: GERTRUDES RIBEIRO DE SANTANA
ADVOGADO: FERNANDO SABINO TENÓRIO ( OAB 7212A-MA )

REU: BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
ADVOGADO: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI ( OAB 10530A-MA )

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV e o Provimento n° 22/2018 da Corregedoria Geral de
Justiça do Maranhão, INTIMEM-SE a parte recorrida, por seus advogados, para, no prazo legal, apresentar contrarazzões ao recurso interposto.PUBLIQUE-SE.
Matões (MA), 29 de agosto de 2019Hernani Guimarães Soares NetoSecretário Judicial Mat:175729 Resp: 116475

PROCESSO Nº 0001408-14.2016.8.10.0098 (14552016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSE MARCELO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDO SABINO TENÓRIO ( OAB 7212A-MA )

REU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV e o Provimento n° 22/2018 da Corregedoria Geral de
Justiça do Maranhão, INTIMEM-SE a parte recorrida, por seus advogados, para, no prazo legal, apresentar contrarazzões ao recurso interposto.PUBLIQUE-SE.
Matões (MA), 29 de agosto de 2019Hernani Guimarães Soares NetoSecretário Judicial Mat:175729 Resp: 116475

PROCESSO Nº 0002772-84.2017.8.10.0098 (28302017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
ADVOGADO: LUIS FERREIRA DE MORAES FILHO ( OAB 16360A-MA )

EXECUTADO: FRANCISCA LUZ DA SILVA DODA e FRANCISCO DE ASSIS DODA e JOSE ANTONIO DA SILVA LUZ e LUIZ DA SILVA ROCHA FILHO e
NELCIRENE SILVA DOS SANTOS LUZ

Processo nº 2772-84.2017.8.10.0098 (28302017)Execução de Título ExtrajudicialD E S P A C H O R.hVistos, etc. Ante o resultado da penhora online, intime-se o
exequente para requerer o que entender de direito, em cinco dias. Cumpra-se. Matões/MA, 28 de agosto de 2019 Marcos Aurélio Veloso de Oliveira SilvaJuiz de
Direito titular da comarca de Matões/MA Resp: 172650

PROCESSO Nº 0003121-87.2017.8.10.0098 (31862017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA JUDITE SORIANO DA SILVA
ADVOGADO: JAYRON PEREIRA DOS SANTOS ( OAB 17573A-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Processo nº 3121-87.2017.8.10.0098 (31862017)Autor: MARIA JUDITE SORIANO DA SILVARéu: BANCO BRADESCO DESPACHO Com a vigência do Novo
Código de Processo Civil diversos princípios passaram a informar o processo judicial. O princípio da Primazia da Solução Consensual dos Conflitos é o que mais
se destaca. Este vai ao encontro da nova Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, ora
prevista na Resolução nº 125 do CNJ, de 29/11/2010. Foi nesse contexto que o Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão editou a Resolução GP 43/2017, a qual
recomenda o encaminhamento de demandas para resolução em plataformas digitais.Conforme determina o art. 3º,§§ 2º e 3º do CPC/15, bem como o que dispõe
o Art 2º, da referida resolução, determino a suspensão do processo por trinta dias, período em que a parte autora deverá comprovar o cadastro da reclamação
administrativa nas plataformas públicas - www.consumidor.gov.br e www.cnj.jus.br/mediacaodigital, ou qualquer outro meio de solução extrajudicial de conflitos,
tal como CEJUSC, sob pena de extinção.Decorrido o prazo de suspensão, comprovada a ausência de resposta satisfativa à demanda administrativa, ou sendo
comunicada a realização da autocomposição, voltem-me os autos conclusos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Matões/MA, 24 de julho de 2019Marcos
Aurélio Veloso de Oliveira SilvaJuiz de Direito titular da Comarca de Matões/MA

PROCESSO Nº 9000513-02.2013.8.10.0098 (901942013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MIGUELINA DE BRITO
ADVOGADO: LUCAS PÁDUA OLIVEIRA ( OAB 12262-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: ALDINEI ABREU FARIAS ( OAB 7786-MA )
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D E S P A C H O R.hVistos, etc. Ante o resultado da penhora online, intime-se o executado para embargar, no prazo legal. Cumpra-se. Matões/MA, 28 de agosto
de 2019 Marcos Aurélio Veloso de Oliveira SilvaJuiz de Direito titular da comarca de Matões/MA Resp: 172650

PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO
COMARCA DE MATÕES

SECRETARIA DE VARA ÚNICA
Rua Sergio Pereira, s/nº, bairro Matadouro

CEP: 65645-000 Fone: (99) 3576-1267

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
PROCESSO N.º 0801590-59.2019.8.10.0098
AÇÃO:DIVÓRCIO LITIGIOSO (12373) - [Casamento]
REQUERENTE: ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO
REQUERIDO: MARILENE PEREIRA DA SILVA
DR.º MARCOS AURÉLIO VELOSO DE OLIVEIRA SILVA, Juiza de Direito Titular da Comarca de Matões,
Estado do Maranhão no uso de suas atribuições legais, na forma da lei,
Faz saber que pelo presente edital, fica CITADA a parte requerida: MARILENE PEREIRA DA SILVA,
brasileira, casada, lavradora, para tomar ciência da presente Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO (12373)
Processo n.º 0801590-59.2019.8.10.0098, proposta por ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO,

expediente da Vara Única, para comparecer à audiência de mediação e conciliação
designada para 02/10/2019, às 15:00h, no Fórum local. Fica, também, cientificado que a
inicial e os documentos que instruem, se encontram na Secretaria desta unidade a sua disposição
no endereço contido no cabeçalho. Expedido e datado nesta cidade e Comarca, na Secretaria
Judicial, aos Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019 , o qual será afixado no local de costume deste
Juízo e publicado no Diário da Justiça, conforme determina o art. 335 do Código de Processo
Civil. Eu, FRANCISCO MACEDO DE ARAUJO FILHO, digitei e subscrevo.

MARCOS AURÉLIO VELOSO DE OLIVEIRA SILVA
Juiz de Direito

(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO
COMARCA DE MATÕES

SECRETARIA DE VARA ÚNICA
Rua Sergio Pereira, s/nº, bairro Matadouro

CEP: 65645-000 Fone: (99) 3576-1267

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
PROCESSO N.º 0801640-85.2019.8.10.0098
AÇÃO:DIVÓRCIO LITIGIOSO (12373) - [Dissolução]
REQUERENTE: JESSER FLORENCIO DE SOUSA
REQUERIDO: TEOFILA SOARES DE SOUSA
DR.º MARCOS AURÉLIO VELOSO DE OLIVEIRA SILVA, Juiz de Direito Titular da Comarca de Matões,
Estado do Maranhão no uso de suas atribuições legais, na forma da lei,
Faz saber que pelo presente edital, fica CITADA a parte requerida: TEOFILA SOARES DE SOUSA,
brasileira, casada, do lar, para tomar ciência da presente Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO (12373)
Processo n.º 0801640-85.2019.8.10.0098, proposta por JESSER FLORENCIO DE SOUSA, expediente da
Vara Única, e para comparecer à audiência de mediação e conciliação designada para 02/10/2019,
às 15:15h, no Fórum local. Fica, também, cientificada que a inicial e os documentos que instruem
se encontram na Secretaria desta unidade a sua disposição no endereço contido no cabeçalho.

Expedido e datado nesta cidade e Comarca, na Secretaria Judicial, aos Sexta-feira, 30 de Agosto
de 2019 , o qual será afixado no local de costume deste Juízo e publicado no Diário da Justiça,
conforme determina o art. 335 do Código de Processo Civil. Eu, FRANCISCO MACEDO DE ARAUJO FILHO,
digitei e subscrevo.

MARCOS AURÉLIO VELOSO DE OLIVEIRA SILVA
Juiz de Direito

(assinado eletronicamente)

PROCESSO Nº 0001050-83.2015.8.10.0098 (11272015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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AUTOR: ALBERTO SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: EDUARDO LOIOLA DA SILVA ( OAB 26888-MA )

REU: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO: LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS ( OAB 256452-SP ) e RICARDO DE AGUIAR FERONE ( OAB 176805-SP )

Processo N.º1050-83.2015.8.10.0098 (11272015)Autor: ALBERTO SANTOS DA SILVARéu: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS
SENTENÇATrata-se de Ação promovida por ALBERTO SANTOS DA SILVA em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS.Às
fls. 129/135, as partes juntam termo de acordo e requerem sua homologação. Em síntese, é o que cabe relatar. Decido.Vê-se que não existe impedimento legal
para o deferimento do feito, haja vista a natureza da demanda, bem como a presença dos requisitos indispensáveis para sua homologação.ISTO POSTO,
considerando tudo mais que dos autos consta e o disposto no art. 487, inciso Ill, "b" do Código de Processo Civil, homologo, por sentença, os termos constantes
do acordo entabulado às fls. XX, para, assim, extinguir o feito, com resolução de seu mérito.Publique-se, registre-se, intimem-se e após arquive-se, pois o
trânsito em julgado ocorre na espécie por preclusão lógica, diante do fato de que não há interesse recursal.Sem custas.Matões/MA, 12 de agosto de
2019.Marcos Aurélio Veloso de Oliveira Silva Juiz de Direito Titular da Comarca de Matões/MA Resp: 172650

Mirador

PROCESSO Nº 0000590-30.2014.8.10.0099 (5912014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL

REQUERENTE: JACINTA CARREIRO DE SOUSA e Parte em Segredo de Justiça
ADVOGADO: HERBERT MOURA SILVA ( OAB 8788-MA ) e HERBERT MOURA SILVA ( OAB 8788-MA )

REQUERIDO: Parte em Segredo de Justiça
ADVOGADO: DYEGO BANDEIRA OLIVEIRA RÊGO ( OAB 12702-MA ) e GUIDA MENDONCA FIGUEIREDO FERREIRA ROCHA ( OAB 13276-MA ) e JAIME
YOSHIO DE A SAKAKI ( OAB 20371-PE ) e MÁRIO ROBERTO JACOME ( OAB 7857-PE ) e WILSON FERREIRA FONSECA ( OAB 2816-MA )

PROCESSO: 590-30.2014.8.10.0099AÇÃO DE RETIFICÇÃO DE IMÓVELAutor: JACINTA CARREIRO DE SOUSARéu: COMPLEXO AGRO INDUSTRIAL DE
MIRADOR LTDA ATO ORDINATÓRIO(Provimento nº. 001/2007 da CGJ, art. 3º, inciso XV)Tendo em vista Certidão de fl.266, intime-se a parte autora por meio
de seu advogado para recolhimento de custas para cumprimento de carta precatória, no prazo de (quinze) 15 dias.Mirador - MA, 02 de setembro de
2019.Elivânia Pereira de Carvalho MartinsSecretária Judicial de VaraMat. 81752 Resp: 163907

PROCESSO Nº 0001040-02.2016.8.10.0099 (10412016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JULIANA SILVA SOUZA
ADVOGADO: JONAS DE SOUSA PINTO ( OAB 12263A-MA )

REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PROCESSO: 1040-02.20168.10.0099AÇÃO PREVIDENCIÁRIAAutor: JULIANA SILVA SOUZARéu: INSS ATO ORDINATÓRIO(Provimento nº. 0022/2018 da
CGJ/MA, art. 3º, inciso XV)Tendo em vista retorno dos autos, intime-se as partes para requererem o que entender de direito, no prazo de (quinze) 15
dias.Mirador - MA, 02 de setembro de 2019.Elivânia Pereira de Carvalho MartinsSecretária Judicial de VaraMat. 81752 Resp: 163907

PROCESSO Nº 0000455-13.2017.8.10.0099 (4552017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANA LUIZA CARREIRO DA SILVA
ADVOGADO: RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA ( OAB 8271-MA )

REU: INSS
PROCURADORA FEDERAL: MARIA HELENA G. V. S. GUIMARÃES

Autos n. 455-13.2017.8.10.0099Impugnação ao Cumprimento de SentençaImpugnante/Réu: Instituto Nacional do Seguro Social -
INSSImpugnada/Autora: Ana Luíza Carreiro da SilvaDECISÃOO Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença sustentando, em síntese, excesso de execução. (fl.220).De acordo com a parte
impugnante, a parte embargada alega que o valor da presente execução é de R$ 107.652,51 (cento e sete mil, seiscentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), conquanto o valor correto seja o de R$ 76.934,00 (setenta e seis mil,
novecentos e trinta e quatro reais). O pedido foi instruído com a planilha de cálculos de fls.221/223.A parte embargada se
manifestou sobre a impugnação, reconhecendo a procedência do pedido, ao concordar com os cálculos por ela apresentados (fls.
228/229). É o relatório. Fundamento e Decido.O feito não carece de produção de provas em audiência, em face da suficiência da
prova trazida à colação. A questão discutida cinge-se, tão somente, ao valor da dívida excutida e a parte impugnada conformou-se
com os valores apresentados pela parte impugnante. Assim, tendo sido apontado como correto pela parte impugnada o valor
encontrado pelo INSS e ante ao princípio da celeridade processual, há de ser reconhecida a procedência da presente
impugnação.Outro não é o entendimento da jurisprudência, in verbis:TJMA-017948. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. I - Caracterizado o excesso de execução, com o reconhecimento e
concordância do exequente com o cálculo apresentado pelo executado, devem os embargos à execução serem acolhidos e o
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embargado condenado ao pagamento de honorários advocatícios. (Apelação Cível nº 8.988/2010 (101089/2011), 1ª Câmara Cível
do TJMA, Rel. Jorge Rachid Mubárack Maluf. j. 14.04.2011, unânime, DJe 26.04.2011).TJRN-018633. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO NA EXECUÇÃO. VALOR IMPUGNADO PELO EMBARGANTE. CONCORDÂNCIA DOS
EMBARGADOS. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. 1. Considerada a concordância do embargado com o valor
indicado pelo embargante, cujos cálculos obedecem à legislação vigente, tem-se a procedência dos embargos, nos termos do art.
269, II, do CPC. 2. Embargos julgados procedentes. (Embargos à Execução nº 2011.004501-5, Tribunal Pleno do TJRN, Rel.
Amílcar Maia. unânime, DJe 14.09.2011).TJCE-010987. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO (OBRIGAÇÃO DE
PAGAR) EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO
EMBARGADO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ESTADO DO CEARÁ. PROCEDÊNCIA. Trata-se de embargos à
execução, opostos pela Fazenda Pública Estadual, visando o reconhecimento de excesso de execução de título judicial, havendo
concordância do embargado com os cálculos apresentados pelo Estado. Destarte, verificando-se que o embargado concorda com
os cálculos ofertados pelo embargante, inexistindo pretensão resistida, a ação há de ser julgada procedente, nos termos do art.
269, II, CPC. (Embargos nº 485566-10.2000.8.06.0000/2, Tribunal Pleno do TJCE, Rel. Francisco Pedrosa Teixeira. DJ
18.04.2011).Diante do exposto, ante os fundamentos acima explicitados, invoco o disposto no art. 487, inciso III, alínea "a", c/c o
art. 917, inciso III, ambos do CPC, e por consequência, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação à execução para corrigir o
valor da dívida executida para o valor de R$ 76.934,00 (setenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado desta decisão, certifique-se e expeça-se a respectiva Requisição de Pequeno
Valor - RPV ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sendo devido ao patrono da parte autora no
valor de R$ 6.994,00 (seis mil, novecentos e noventa e quatro reais), referente aos honorários de sucumbências, bem como em
favor da parte autora, por precatório, o importe de R$ 69.940,00 (sessenta e nove mil e novecentos s quarenta reais).Tanto na
requisição quanto no precatório, fazer constar que o crédito tem natureza alimentar e informar todos os dados qualificadores do
exequente, bem como do advogado. Mirador/MA, 28 de agosto de 2019.NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJOJuiz de Direito
Resp: 160309

PROCESSO Nº 0000232-26.2018.8.10.0099 (2322018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ROSA MARIA MENDES DA SILVA
ADVOGADO: ULYSSES RAPOSO LOBÃO ( OAB 15494-MA )

REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Autos n. 232-26.2018.8.10.0099DESPACHONos termos do artigo 370 do CPC, designo audiência de instrução e julgamento para a data 05/11/2019, às
15h00min, no Fórum local, para o depoimento da (s) parte (s) e oitiva de eventuais testemunhas.Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para
comparecerem à referida audiência.Caberá ao advogado da parte requerida a observância do disposto no artigo 455 do CPC em relação à intimação da
testemunha, sob pena de perda de prova.Acaso manifestem interesse em requerer outras provas, as partes deverão fazê-lo até a realização da audiência
designada.Intimem-se.Cumpra-se.Mirador/MA, 27 de agosto de 2019.NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJOJuiz de Direito Resp: 183483

PROCESSO Nº 0000302-12.2016.8.10.0132 (103052016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSE FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO: MARCOS FABIO MOREIRA DOS REIS ( OAB 3627-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Autos n. 302-12.2016.8.10.0132DESPACHOIntime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
nos art.350 do CPC, sobre a contestação e os documentos de fls., ocasião em que, se interesse tiver, deverá especificar as provas a produzir. De igual maneira,
intime-se a parte ré para, no mesmo prazo acima, especificar as provas que pretende produzir. Ressalto que caso for requerida prova oral, o pedido deverá ser
pormenorizadamente fundamentado com informação de quais os fatos pretende-se amparar nessa espécie probatória, sob pena de indeferimento.À Secretaria
Judicial para as devidas providências.Mirador/MA, 27 de agosto de 2019.NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJO Juiz de Direito Resp: 183483

PROCESSO Nº 0000375-78.2019.8.10.0099 (3752019)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE
ADVOGADO: LUIS FERREIRA DE MORAES FILHO ( OAB 16243-CE )

EXECUTADO: CARLITO FERREIRA DE SOUSA e CARLITO FERREIRA DE SOUSA BEBIDAS - CL BEBIDAS
ADVOGADO: GEORGIA DUTRA SÁ ( OAB 14185-MA ) e GEORGIA DUTRA SÁ ( OAB 14185-MA ) e GEORGYLENE DUTRA SÁ ( OAB 11232-MA ) e
GEORGYLENE DUTRA SÁ ( OAB 11232-MA )

Autos n. 375-78.2019.8.10.0099Embargos à ExecuçãoEmbargante: Carlito Ferreira de SousaEmbargado: Banco do Nordeste do Brasil S/A.DESPACHO Sem
custas, eis que defiro, neste momento, a gratuidade judiciária à parte embargante, nos termos do art.98 do CPC. Intime-se a parte embargada para que ofereça
resposta, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 920, inciso I, do CPC##, aos Embargos à Execução (fls.36/38). Transcorrido o prazo
mencionado, com ou sem manifestação da parte embargada, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Mirador/MA, 29 de agosto de 2019.NELSON LUIZ
DIAS DOURADO ARAUJOJuiz de Direito Resp: 160309
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PROCESSO Nº 0000025-59.2017.8.10.0132 (100252017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: DOUGLAS CARDOSO LADEIRA ( OAB 16716A-MA ) e ROMARIO PEREIRA DE BRITO SILVA ( OAB 16828-MA )

Autos n. 25-59.2017.8.10.0132Ação de Alimentos cumulado com Liminar de Alimentos Provisórios Autor: Ministério Público do Estado do Maranhão, como
substituto processual de L.V.S.de S. E L.V.S. de S., representados por sua mãe Lígia da Costa SantosRéu: Idael Pereira de SousaSENTENÇAO Ministério
Público do Estado do Maranhão, substituto processual de L.V.S.de S. E L.V.S. de S., representados por sua mãe Lígia da Costa Santos, qualificados na inicial,
ajuizou a presente Ação de Alimentos cumulado com Liminar de Alimentos Provisórios em face de Idael Pereira de Sousa, igualmente qualificado, em que requer
a condenação do réu ao pagamento, em caráter definitivo, de uma pensão alimentícia.Alega o Ministério Público Estadual que os menores são filhos da parte ré,
consoante certidões de nascimento, fls. 08/09.Solicitada a fixação de alimentos provisórios na inicial, esta foi deferida na decisão de fl.10 no percentual de
22,06% do salário-mínimo. O alimentante, citado, apresentou contestação de fls.34/37.Audiência de conciliação, instrução e julgamento frustrada em razão do
réu não ter comparecido, embora devidamente intimado para ato, conforme documento de fl.56.Instado a se manifestar, requereu o Ministério Público o
deferimento do pedido, nos termos da exordial.É o relatório. Fundamento e Decido.Trata-se de ação de alimentos, sendo a presente obrigação decorrente do
vínculo sanguíneo, ou seja, parental, por se tratar de pai e filhos, conforme certidões de nascimento (fls.08/09).A ação de alimentos tem cabimento quando a
parte autora necessitar que seja fixada judicialmente pensão alimentícia, com o escopo de prover as suas necessidades fundamentais. O direito de pedir
alimentos encontra amparo no artigo 1.694 e seguintes do Código Civil e na Lei n. 5.478/68. A Lei de Alimentos prevê rito especial, sumaríssimo.Restando
caracterizado o binômio necessidade/possibilidade, o valor da pensão alimentícia deve ser na proporção da necessidade da criança/adolescente, e também
dentro das possibilidades de quem paga. Quanto às necessidades do alimentando e a possibilidade do réu, esta se prova pela necessidade inerente à idade dos
menores, ressalvando-se que o valor a ser fixado definitivamente deve ser plausível e justo para atender às mínimas necessidades das crianças.Corroborando
acima exposto, colaciono os seguintes julgados que se amoldam ao presente caso, in verbis:TJDFT-0306667. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS
PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se a decisão hostilizada parece ter fixado alimentos provisórios
conforme documentação carreada aos autos, observando, a princípio, o binômio necessidade-possibilidade e ponderando de forma razoável as condições
apresentadas pelas partes, há de ser prestigiada, pelos seus próprios fundamentos. 2. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento nº 20140020300124
(882427), 4ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Arnoldo Camanho de Assis. j. 15.07.2015, DJe 10.08.2015).TJBA-0018531. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO
DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA INCAPAZ. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO
FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. A fixação de alimentos deve considerar sempre o binômio necessidades do alimentando/possibilidades do alimentante, de modo que, ocorrendo
mudança na situação econômico financeira de qualquer das partes, os alimentos anteriormente fixados devem ser revistos a fim de se adequaram mais uma vez
ao citado binômio. (Apelação nº 0049318-85.2010.8.05.0001, 1ª Câmara Cível do TJBA, Rel. Augusto de Lima Bispo. j. 10.02.2014).TJES-0001689. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BINÔMIO
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. O arbitramento de alimentos provisórios deve obedecer ao binômio
necessidade/possibilidade. 2. A possibilidade deve ser aferida em relação a todos os responsabilizados, uma vez que a dívida solidária pode ser cobrada de
qualquer dos devedores. (Processo nº 0000286-83.2013.8.08.0014, 4ª Câmara Cível do TJES, Rel. Samuel Meira Brasil Júnior. j. 27.01.2014, DJ
04.02.2014).Aliás, neste sentido, de que deve estar caracterizado o binômio necessidade/possibilidade para fixação dos alimentos, já há decisões do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, in verbis: TJMA-0076698. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PATERNIDADE C/C ALIMENTOS.
REDUÇÃO DE ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. 1. A
fixação da verba alimentar não pode superar as forças financeiras do devedor a ponto de impor-lhe sacrifício excessivo, devendo-se observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, assim como o binômio necessidade-possibilidade (CC, art. 1.694, § 1º). 2. Apelação conhecida e improvida. 3. Unanimidade.
(Processo nº 027249/2014 (168590/2015), 5ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe. DJe 31.07.2015).TJMA-0074953. CIVIL E
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. ARTS. 1.566, IV E 1.634, I, DO CC. BINÔMIO NECESSIDADE -
POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA SOBRE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. PARCELAS DE CARÁTER
NÃO REMUNERATÓRIO. DESCABIMENTO. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE OFERTADOS PELOS DOIS ÓRGÃOS EM QUE TRABALHA.
DESNECESSIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I - Verificado que o valor dos alimentos arbitrados em favor das três filhas menores, com fulcro no art. 1.566, IV e
art. 1.634, I, do CC, adequa-se ao caso concreto, obedecendo ao binômio "necessidade - possibilidade" que emerge do art. 1.694, § 1º, do mesmo diploma legal,
deve ser mantida incólume à quantia fixada pelo magistrado a quo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do pai; II - as parcelas atinentes ao vale
transporte e o auxílio-alimentação, por não possuírem natureza remuneratória, não podem servir de base de cálculo para incidência de pensão alimentícia; III -
mostrando-se desarrazoada e desnecessária a inclusão das menores nos planos de saúde disponibilizados pelos dois órgãos nos quais o pai trabalha - PMMA
ou IFMA, há de ser reformada a sentença para que seja o alimentante obrigado a incluí-las em apenas um deles; IV - apelo parcialmente provido. (Processo nº
043830/2014 (166235/2015), 3ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Cleones Carvalho Cunha. DJe 19.06.2015).TJMA-0074506. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL.
NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Os alimentos fixados a título provisionais devem respeitar o disposto
no § 1º do artigo 1.694 do Código Civil. 2. A observância do binômio necessidade/possibilidade, preconizado pelo dispositivo supracitado do Código Civil, é
essencial para a concessão do benefício almejado. 3. A situação dos autos revela elementos suficientes para justificar a redução do quantum estabelecido pelo
juízo a quo, pelo menos enquanto a instrução processual não finda, quando, então, se poderá aferir a veracidade dos documentos e argumentos apresentados
pelas partes. 4. A redução, em sede de liminar, do quantum fixado é medida que deve ser mantida em face da situação posta. 5. Agravo de instrumento
conhecido e parcialmente provido. (Processo nº 044855/2014 (165811/2015), 3ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Lourival de Jesus Serejo Sousa. DJe
10.06.2015).TJMA-0056876. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. VALOR A SER FIXADO A TÍTULO DE
PENSÃO. ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DO INFANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. I - O valor a ser fixado a título de pensão
alimentícia deve atender o binômio necessidade-possibilidade, de modo que o seu pagamento é dever que se impõe, decorrente da obrigação legal de alimentar
o filho menor. II - O princípio de igualdade entre os filhos (art. 227, § 6º, CF) não justifica, por si só, a fixação da pensão em valor igual a ambos os descendentes
advindos de relações diferentes, pois para a fixação da pensão devem ser consideradas as peculiaridades de cada um, de forma que ao filho que possui maiores
necessidades deve ser destinado valor maior para sua mantença. (Apelação Cível nº 0000086-13.2006.8.10.0064 (140815/2014), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel.
Jorge Rachid Mubárack Maluf. j. 23.01.2014, unânime, DJe 03.02.2014).Assim, na determinação do quantum, mister que se observe prudentemente, sem, no
entanto, deixar de fixar os alimentos, a situação econômica do alimentante, conforme lição do mestre Yussef Said Cahali, in Dos Alimentos, 3ª edição, Ed. RT,
1999, pág. 755-756, ipsis litteris:".é imprescindível a observância da capacidade financeira do alimentante, para que não haja desfalque do necessário ao ser
próprio sustento.Nesse contexto, tem-se afirmado que a prestação deve ser fixada em valor que se aproxime da realidade econômica do alimentante, se
imprevisível o valor mensal de seus rendimentos.".Assim, tenho que o valor correspondente a 22,06% de um salário-mínimo, equivalente a R$ 220,15 (duzentos
e vinte reais e quinze centavos), conforme já fixado anteriormente (fl.10), é valor que pode ser suportado pela alimentante e auxilia a manutenção dos
alimentandos.Ademais, devidamente intimado através de seu advogado constituído para a audiência de instrução e julgamento (fl. 56), oportunidade em que
poderia não só entrar em acordo com a parte autora acerca do valor a ser pago, como comprovar a impossibilidade de pagar os alimentos no patamar fixado, o
requerido não se fez presente e nem apresentou qualquer justificativa.Quanto ao destino do valor a ser pago aos menores, estando eles ao cuidado do mãe,
determino seja a ela remetido através de depósito bancário.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, fixando os alimentos
definitivos no valor de 22,06% de um salário-mínimo, equivalente a R$ 220,15 (duzentos e vinte reais e quinze centavos), com vencimento na data de 30 (trinta)
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de cada mês, que deve ser depositado na conta de Lígia da Costa Santos ou pago diretamente a esta, mediante recibo, e em consequência extingo o processo
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Sem custas.Transcorrido o prazo recursal e
certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, dando baixa na distribuição.Mirador/MA, 06 de agosto de 2019.NELSON LUIZ
DIAS DOURADO ARAUJOJuiz de Direito Resp: 160309

PROCESSO Nº 0000204-92.2017.8.10.0099 (2042017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça

REU: Processo em Segredo de Justiça

Autos n. 204-92.2017.8.10.0099Cumprimento de Sentença de AlimentosExequente: Ministério Público do Estado do Maranhão, na qualidade de substituto
processual de F.S. de M., representada por sua mãe Francelídia Medeiro de MeloExecutado: Maurício Gomes de Oliveira SousaS E N T E N Ç ACuida-se de
uma Ação de Execução de Alimentos promovido pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, na qualidade de substituto processual de F.S. de M.,
representada por sua mãe Francelídia Medeiro de Melo, em face de Maurício Gomes de Oliveira Sousa, pelos motivos e fundamentos delineados na exordial.O
Ministério Público requereu, à fl.100, a extinção da execução, nos termos do art.924, inciso II, do CPC, em razão do pagamento da dívida objeto da execução,
com base na certidão de fl.58. Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido.O art. 924, inciso II, do CPC preceitua que a execução se extingue quando
a obrigação for satisfeita. No caso em exame, a parte executada cumpriu com sua obrigação. Logo, deve ser extinta, por sentença, tendo em vista a satisfação
da obrigação.Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados que se amoldam ao presente caso, in verbis:TJDFT-0297263. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DA GENITORA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO.
SENTENÇA CORRETA. 1. Havendo declaração da representante do exequente confirmando a quitação do débito e não tendo sido impugnada em apelação,
deve ser mantida a sentença de extinção da execução, em razão do pagamento das prestações alimentícias devidas. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(Apelação Cível nº 20140210019023 (871000), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Sandoval Oliveira. j. 27.05.2015, DJe 09.06.2015).TJMS-0086938. APELAÇÃO
CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECIBOS APRESENTADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
CREDOR. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Os comprovantes de pagamento da dívida ensejam a extinção da execução. Desnecessária a
intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública quando comprovado o cumprimento da obrigação, cujo adimplemento pretendia. (Apelação nº
0800574-94.2011.8.12.0001, 2ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Julizar Barbosa Trindade. Unânime, DJ 13.12.2013).Diante da obrigação satisfeita e comprovada
nos autos, e com fundamento nos artigos 924, inciso II, e artigo 925, ambos do CPC, JULGO EXTINTO A PRESENTE EXECUÇÃO.Oficie-se ao Cartório de
Protestos para, no prazo de 03 (três) dias, realizar o cancelamento do protesto, bem como proceda a retirada o nome da parte executada do cadastro de
inadimplentes SPC/SERASA, mediante sistema SERASAJUD.Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal e certificado o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, dando baixa na distribuição.Mirador/MA, 28 de agosto de 2019.NELSON LUIZ DIAS
DOURADO ARAUJO Juiz de Direito Resp: 160309

PROCESSO Nº 0001105-26.2018.8.10.0099 (11182018)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU
RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DE SÁ
ADVOGADO: DOUGLAS CARDOSO LADEIRA ( OAB 16716A-MA )

RÉU:

Autos n. 1105-26.2018.8.10.0099Retificação de Profissão Requerente: Antônio Pereira de Sá SENTENÇATrata-se de Ação de Retificação de Profissão ajuizada
por Antônio Pereira de Sá para que conste de sua Certidão de Casamento a profissão lavrador ao invés de auxiliar de comércio. (fl.02/05).Acompanham a inicial
procuração e os documentos de fls.06/10.Em sua manifestação inicial nos autos à fl.13/13-v, o Ministério Público requereu produção de provas.A parte
requerente requereu a juntada de prova documental e produção de prova testemunhal, bem como seu depoimento. (fls.18/21)Audiência de justificação às
fls.30/34.A parte requerente reiterou os pedidos da inicial em audiência de justificação.O Ministério Público Estadual exarou parecer às fls.38/40, opinando pela
improcedência do pedido inicial.É o relatório. Fundamento e Decido.Preceitua o artigo 109, caput, da Lei n. 6.015/73: "Quem pretender que se restaure, supra ou
retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o
ordene, ouvido o Ministério Público e os interessados, no prazo de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório."A parte requerente pleiteia nos autos a retificação do
registro civil constante de sua certidão de casamento, uma vez que equivocada se encontra sua profissão.Da análise dos autos, assiste razão o representante do
Ministério Público. Isto porque, vislumbra-se que os fatos alegados na exordial não merecem ser acolhidos, pois não restou devidamente comprovado nos autos
o equívoco cometido por parte do Cartório de Registro Civil, quando da lavratura da certidão de casamento da parte requerente, no que tange à profissão que
esta exercia, até porque, na certidão de casamento, emitida em 06/12/1981, consta a parte requerente como "auxiliar de comércio" (fl.06), sendo que somente
em 09/10/2018 (fl.02), ou seja, mais 37 (trinta e sete) anos depois, a parte requerente foi notar possível erro em sua certidão de casamento. Apesar de o artigo
109 da Lei de Registros Públicos possibilitar a correção de erros registrários, os dados de qualificação pessoal constantes de registro gozam de fé pública e
somente poderão ser corrigidos mediante prova robusta de erro na transcrição. Percebe-se, assim, que as informações constantes na certidão de casamento da
parte requerente gozam de presunção juris tantum de veracidade. Sendo relativa a presunção, admitem-se provas em contrário, mas estas devem ser
contundentes o suficiente para emprestar a certeza necessária para a retificação pretendida, pois as normas que regem os Registros Públicos estão ancoradas
no princípio da segurança jurídica. Ademais, a retificação somente se justifica quando for constatado erro em elemento essencial do registro, o que não se
observa quanto ao dado relativo à profissão da parte requerente.Diante desse quadro, mostra-se impossível a concessão da retificação pleiteada no caso em
apreço, vez que a mesma só pode ser conferida à parte que comprove suficientemente que faz jus a tal medida, sob pena de se causar insegurança
jurídica.Desse modo, a retificação de registros públicos só se mostra necessária quando haja erro cartorário, devendo ser amplamente comprovado que a
declaração assentada é inverídica desde a época da lavratura do registro. O que não ocorre no presente caso.Saliente-se, como apontado pelo Ministério Público
Estadual, que "o requerente contraiu matrimônio em 06 de dezembro de 1981, conforme certidão de fl.06. Ocorre que a certidão eleitoral foi emitida em
29/11/2018 e a ficha de atendimento do posto de saúde deste município tem primeiro registro datado de 18/01/2017, ou seja, após a lavratura do casamento, não
havendo, portanto, comprovação de que o autor realmente exercia a atividade rural quando do enlace matrimonial."Vejamos as seguintes orientações
jurisprudenciais aplicáveis ao presente caso, in verbis:TJPI-0019418. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO DE CASAMENTO - PROFISSÃO - LAVRADOR - NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA OU ERRO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. I - Registra-se, inicialmente, que não se pode perder de vista que, dentre as finalidades dos registros públicos, estão à preservação da eficácia,
autenticidade e a segurança dos atos jurídicos. Dessa forma, qualquer autorização judicial para a retificação de dados constantes de assentamento civil deve
guardar conformidade com o princípio da verdade real, conferindo publicidade às situações efetivas e reais. II - A alteração dos registros é admitida em caráter
excepcional, nos limites estabelecidos em lei, razão pela qual, em caso de erro referente à profissão constante na certidão de casamento, é imprescindível prova
cabal de sua ocorrência, no momento da lavratura, a justificar a modificação do documento. III - No caso dos autos, como bem consignado pelo Magistrado
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singular, as provas acostadas não são capazes de demonstrar o erro existente na certidão de casamento, na medida em que não existe qualquer demonstração
de efetivo trabalho no campo pelo apelante, seja quando de sua infância, seja quando houve seu casamento ou, mesmo, depois deste. IV - Recurso conhecido e
improvido. (Apelação Cível nº 201100010019894, 1ª Câmara Especializada Cível do TJPI, Rel. Haroldo Oliveira Rehem. j. 01.07.2014, unânime).TJBA-013027.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO. ARGUIÇÃO DE ERRO NO CAMPO PROFISSÃO. O conjunto probatório não
demonstra a condição de lavrador do acionante em 1970, quando houve o casamento. Retificação indeferida. Recurso improvido. (Apelação Cível nº
0000259-44.2006.805.0236-0, 4ª Câmara Cível do TJBA, Rel. Antônio Pessoa Cardoso. j. 01.03.2011, unânime).TJCE-0035990. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
PÚBLICO. LEI Nº 6.015/73. ALEGAÇÃO DE ERRO NA PROFISSÃO CONSTANTE DO ASSENTO DE CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E
PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO EM SUA
LAVRATURA. PROVA PRODUZIDA QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA RESPALDAR O PEDIDO DO REQUERENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. ART. 130 CPC. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELO CONHECIDO E VIDO. 1. A presunção de veracidade e o princípio da
imutabilidade dos registros públicos impõem que a retificação da profissão no registro de casamento somente ocorra mediante prova robusta e irrefragável. 2.
Dada a presunção, ainda que relativa, da validez do assentamento de casamento, somente se admite, contra tal documento imputação amparada em prova
minimamente estruturada. 3. Conforme o artigo 130 do Código do Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias; 4. Ante a inexistência de prova cabal de que o requerente
exercia profissão diversa ao tempo do matrimônio, impossível se mostra a retificação pleiteada, devendo prevalecer aquela ocupação declarada na certidão e
impondo-se a improcedência do pedido. 5. Apelo conhecido e desprovido. (Apelação nº 0001908-52.2009.8.06.0158, 3ª Câmara Cível do TJCE, Rel. Washington
Luis Bezerra de Araújo. unânime, DJe 03.06.2014).Na mesma linha do aresto citado, é entendimento da 3º Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, in verbis:TJMA-0073962. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO DE CASAMENTO. ALTERAÇÃO DA PROFISSÃO INDICADA NO DOCUMENTO. LAVRADOR. PROVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A retificação do registro civil, no que consiste à profissão da parte indicada no documento, é permitida pela Lei nº 6.015/73.
Todavia, é necessário que se demonstre cabalmente, por meio de provas idôneas, a ocorrência do erro constante do registro público. 2. A pretensão retificatória
de registro civil de casamento não merece prosperar quando inexistem provas inequívocas contemporâneas ao matrimônio. 3. Recurso improvido. (Processo nº
052073/2014 (165115/2015), 3ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Lourival de Jesus Serejo Sousa. DJe 25.05.2015).TJMA-0068060. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO. ALTERAÇÃO DA PROFISSÃO INDICADA NO
DOCUMENTO. PROVAS INSUFICIENTES. 1. A retificação do registro civil, no que consiste à profissão da parte indicada no documento, é permitida pela Lei nº
6.015/73. Todavia, é necessário que se demonstre cabalmente, por meio de provas idôneas, a ocorrência do erro constante do registro público. 2. In casu, não
procede à pretensão retificatória de registro civil, haja vista que a requerente não apresentou provas idôneas anteriores ou da época em que se deu o
matrimônio. 3. Recurso improvido. (Apelação Cível nº 33563/2014 (155116/2014), 3ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Lourival de Jesus Serejo Sousa. j. 16.10.2014,
unânime, DJe 21.10.2014).Deve, portanto, ser julgado improcedente o pedido.Assim sendo, com base na fundamentação supra e do parecer do douto
representante ministerial, JULGO IMPROCEDENTE com resolução de mérito, o pedido formulado por Antônio Pereira de Sá, no que se refere à retificação de
sua profissão, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Sem custas, dada a assistência judiciária gratuita, ora deferida.Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se o Ministério Público.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, dando baixa na
distribuição.Mirador/MA, 27 de agosto de 2019.NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJOJuiz de Direito Resp: 160309

Mirinzal

PROCESSO N. 368-54.2017.8.10.0100
AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO
Requerente: JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO CUNHA
Advogado: Dr. Otávio dos Anjos Ribeiro, OAB/MA 2678
Requerida: CARLA DE CÁSSIA COSTA CUNHA
Curadora especial: Dra. Lidianne Nazaré P. Campos Cardoso, OAB/MA 9.100-A

DESPACHO
Compulsando os autos, verifico que foi promovida a citação por edital da parte ré mesmo constando no processo informação
acerca de seu endereço (cf. fl. 20).
Assim, defiro o pedido de fl. 43 formulado pelo autor e determino a designação de audiência de conciliação para o dia 15 de
outubro de 2019 às 09h00min. Cite-se pessoalmente a promovida com antecedência de pelo menos 15 (quinze) dias para a
sessão de conciliação (art. 695, §2º do NCPC), bem como se intime a parte autora, na pessoa de seu advogado, a fim de que
compareça ao ato, advertindo-os de que o não comparecimento injustificado de ambas à audiência de conciliação é considerado
ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida
ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8º do NCPC).
Ressalte-se que, do mandado de citação do(a) requerido(a) para comparecer à audiência de conciliação, conterá apenas os dados
necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à ré o direito de examinar seu
conteúdo a qualquer tempo.
Não havendo acordo na mencionada audiência, a parte requerida, querendo, poderá contestar o presente feito, no prazo de 15
(quinze) dias, podendo arrolar testemunhas e protestar pela apresentação de provas em direito admitidas, sob pena de ser-lhes
decretada a revelia, sem os efeitos a que alude o art. 344 do NCPC, tendo em vista o disposto no art. 345 dessa norma.
Intime-se o Ministério Público.
Cumpra-se.
Mirinzal (MA), 03 de junho de 2019.
Mara Carneiro de Paula Pessoa
Juíza de Direito Titular da Comarca de Mirinzal

PROCESSO N. 368-54.2017.8.10.0100
AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO
Requerente: JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO CUNHA
Advogado: Dr. Otávio dos Anjos Ribeiro, OAB/MA 2678
Requerida: CARLA DE CÁSSIA COSTA CUNHA

Página 837 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
A Dra. Mara Carneiro de Paula Pessoa, MMª. Juíza de Direito Titular da Comarca de Mirinzal/MA, F A Z S A B E R, a todos
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo tramitam os termos da AÇÃO DE DIVÓRCIO
DIRETO com processo n. 368-54.2017.8.10.0100, principalmente à requerida CARLA DE CÁSSIA COSTA CUNHA, solteira,
nascida em Mirinzal/MA em 06 de dezembro de 1977, filha de Júlio de Cássio Pereira Costa e Terezinha Rodrigues Costa
atualmente com endereço incerto e não sabido, ficando pelo presente CITADA para comparecer à sala de audiências do Fórum da
Comarca de Mirinzal/MA e participar da realização da audiência de conciliação designada para o dia 15 de outubro de 2019 às
09h00min.
ADVERTÊNCIAS:
1. O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será
sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da
União ou do Estado (art. 334, §8º do NCPC).
2. Não havendo acordo na mencionada audiência, a parte requerida, querendo, poderá contestar o presente feito, no prazo de 15
(quinze) dias, podendo arrolar testemunhas e protestar pela apresentação de provas em direito admitidas, sob pena de ser-lhes
decretada a revelia, sem os efeitos a que alude o art. 344 do NCPC, tendo em vista o disposto no art. 345 dessa norma.
Mirinzal, 02 de setembro de 2019.
Mara Carneiro de Paula Pessoa
Juíza de Direito Titular da Comarca de Mirinzal/MA.

PROCESSO N. 158-66.2018.8.10.0100
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
Requerente: RAIMUNDO JOSÉ SILVA
Advogado: Augusto Venícius Baeta de Moraes, OAB/MA 15.337

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Conforme despacho judicial de f. 29-v, designo audiência de justificação a ser realizada no dia 15 de outubro de 2019 às 15h30min
na sala de audiências do fórum da Comarca de Mirinzal/MA.
Mirinzal, 2 de setembro de 2019.
Ana Raquel Gonçalves Campos
Secretária Judicial
Mat. 186478

Monção

ATO ORDINATÓRIO PRATICADO
(De acordo com Provimento nº 22/2018-CGJ)
Intimação da advogada Jannitayth Cardoso Nascimento, OAB-MA 13424, para restituir, no prazo de 05 (cinco) dias, o seguinte
processo: 159-68.2006.8.10.0101.
Monção-MA, 02 de setembro de 2019.
Karolina Néris de Araújo
Secretária Judicial

Processo nº 432-03.2013.8.10.0101
Embargante: Integração Maranhense Transmissora de Energia S/A
Advogado: Murilo de Oliveira Filho, OAB-SP 284.261
Embargado: Mauro Rogério Maranhão Pinto
Advogado: Cassio Luiz Januário Almeida, OAB-MA 8014

DECISÃO

Cuidam-se de embargos de declaração aforados pela Integração Maranhense Transmissora de Energia S/A nos autos da ação
acima epigrafada em face de Mauro Rogério Maranhão Pinto.
Aduz o embargante que a sentença proferida nos autos acima mencionados possui contradições acerca do valor indenizatório e
dos juros compensatórios fixado na sentença, afirmando, ser incabível o primeiro por falta de laudo técnico, e o segundo, por ser
dispensado no caso dos autos.
Para tanto, elenca argumentos fáticos como forma de justificar os presentes embargos, os quais deverão ter efeito modificativo.
Por fim, requer a supressão de tal contradição e correção dos erros.

É o relatório. Decido.
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O presente recurso foi interposto tempestivamente, além de que se encontra guarnecido pelos demais pressupostos legais, razão
pela qual passo a analisar suas razões.
No mérito, não merece razão o embargante.
Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de completar a decisão omissa ou torná-la clara, dissipando
obscuridades ou contradições que possa ter.
Nesse sentido, o presente recurso não têm a função de substituir a decisão embargada, encontrando-se assim, salvo raríssimas
exceções, despidos de qualquer efeito substitutivo, modificado ou infringente do julgado, mas tão somente integrativo do decisum
principal.
Nesse sentido, entendimento de Nery Junior: "Os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda,
de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório".
In casu, verifica-se não há subsunção a qualquer hipótese prevista no NCPC, uma vez que o decisum obedeceu estritamente aos
elementos de prova e as informações contidas no processo, não se omitindo em pronunciar-se sobre qualquer questão acerca do
litígio, mas firmando entendimento no sentido que julgou mais adequado ao caso em espécie.
Por outro lado, o julgador não está obrigado a julgar de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento, utilizando-se de todos os aspectos relativos ao tema e à legislação que entender aplicável ao caso em espécie.
Deste modo, os argumentos da decisão embargada são claros e nítidos e não dão lugar a omissões, obscuridades ou
contradições, pelo que não merecem guarida as alegações do embargante.
Na realidade, a omissão ou contradição apontada não tem fundamento, posto que a sentença guerreada foi precisa e clara, pois
estabeleceu de forma clara o valor indenizatório da ação, desta forma, não merece nenhuma reparação.
Isto posto, deixo de acolher os embargos de declaração opostos pelo embargante, razão pela qual mantenho a sentença em todos
os seus termos.

Publique-se, intime-se, cumpra-se.

Monção MA, 23 de julho de 2019.

JOÃO VINÍCIUS AGUIAR DOS SANTOS
Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Monção MA

Procedimento do Juizado Civel
Processo n.º 1047-85.2016.8.10.0101
Requerente: Izidoria Cardozo Ramos
Advogado: Jurandir Garcia da Silva, OAB-MA 7388
Requerido: Banco Panamericano S/A

Despacho.

1. Recebidos hoje.

2. Não tendo a parte requerida localizada para citação, concedo a parte autora o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar endereço
atualizado daquela, sob pena de extinção.

3. Decorrido o prazo, conclusos os autos.

Monção, 24.07.2019

João Vinicius Aguiar dos Santos
Juiz de Direito Titular

Ação Previdenciária
Processo nº 119-32.2019.8.10.0101
Requerente: Geraldo da Silva
Advogado: Gilson Arêa Lima Leão, OAB-MA 4232
Requerido: INSS
D e s p a c h o.

1. Vistos em correição.

2. Compulsando os autos, ausente comprovante de residência da parte autora nesta Comarca de Monção, por tal razão, concedo-
lhe o prazo de 05 (cinco) dias para, comprovar necessário, sob pena de ser extinto o processo, sem julgamento de mérito.
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3. Intime-se o advogado subscritor via Dje.

4. Decorrido o prazo, conclusos os autos.

Monção, 10.06.2019.

João Vinícius Aguiar dos Santos
Juiz de Direito Titular

Ação Ordinária de Obrigação de fazer
Processo nº 400-03.2010.8.10.0101
Requerente: Rubianeide Cordeiro Gama
Advogado: Errico Ezequiel Finizola Caetano, OAB-MA 9403-A
Requerido: Centro Ecumênico de Estudos Religiosos Superiores do Estado do Maranhão- CEESERMA
DESPACHO

A requisição judicial, em casos como o presente, somente será possível, desde que exista barreira intransponível a fim de que se
obtenha dados solicitados por meio da via extrajudicial, o que se não ocorreu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado
pelo requerente.
Cabe ao credor realizar as diligências necessárias a fim de localizar eventuais informações bem como ativos financeiros/bens do
executado, até mesmo a fim de evitar que o Poder Judiciário fique assoberbado com a expedição de ofícios a instituições públicas
ou privadas, com o objetivo de identificar o paradeiro da parte requerida. No caso sob exame, o requerente pleiteia transferir
indevidamente a sua obrigação de diligenciar para o Poder Judiciário, o que não pode prevalecer.
Não pode a parte autora, pretendendo eximir-se de ônus que é seu, requerer medidas extremas, sem antes demonstrar, nos autos
da presente ação, a adoção de medidas menos interventivas, ou comprovar ter realizado as devidas diligências tendentes à
obtenção das informações necessárias à localização do devedor e/ou de seus bens.
Este entendimento é corroborado pela com a jurisprudência do Egrégio TRF-2:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE
DEVEDOR. CONSULTA. SERASA, CDL, BACENJUD, INFOJUD, CESAN E SIEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1.
Pretende a agravante reformar a decisão que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SERASA, CDL, BACENJUD, INFOJUD,
CESAN e SIEL, para pesquisa de possíveis endereços da empresa executada. 2. O sistema BACENJUD não tem por objetivo a
busca de informações cadastrais acerca dos executados, mas, sim, concretizar ordens judiciais de bloqueio. 3. A solicitação de
informações a entidades governamentais, com a finalidade de fornecer o endereço do devedor, somente se justifica em hipóteses
excepcionais, isto é, após o exaurimento dos meios possíveis realizados pelo credor, sendo, ainda, necessária a presença de
motivos relevantes, bem como a existência de ordem judicial devidamente fundamentada, quando for o caso. 4. Incumbe à
exequente diligenciar e apontar possíveis endereços do devedor, sendo incabível transferir ao Judiciário o ônus que lhe é próprio.
5. No caso em tela, não demonstrou a agravante que realizou as diligências possíveis e disponíveis à sua disposição, visando à
obtenção do atual endereço do executado. 6. Mister ressaltar que seria possível que a CEF requeresse autorização judicial
expressa para a expedição de ofícios diretamente aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, com a finalidade de
localizar o endereço do devedor, o que vem sendo admitido por este Tribunal. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. 1(TRF-2 -
AG: 01081846720144020000 RJ 0108184-67.2014.4.02.0000, Relator: GUILHERME BOLLORINI PEREIRA, Data de Julgamento:
03/08/2016, 3ª TURMA ESPECIALIZADA) [grifo nosso]
Desta forma, não tendo comprovado que efetuou todas as diligências possíveis, a fim de localizar o requerido, outra medida não
cabe senão indeferir o pedido pleiteado pelo exequente de localização da parte executada. Assim, intime-se a parte autora, para
que tome ciência da presente decisão, devendo ainda no prazo de 10 (dez) dias, apresentar bens, sob pena de arquivamento.
Intimem-se.
Monção (MA), 12 de Julho de 2019.

JOÃO VINÍCIUS AGUIAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da Comarca de Monção

Procedimento ordinário
Processo nº 717-88.2016.8.10.0101
Requerente: Domingas da Solidade Santos Silva
Requerido: Banco Bradesco
Advogado: Wilson Sales Belchior, OAB-MA 11099-A
Intime-se o patrono do réu para apresentação de contrarazões, no prazo legal.
Monção, 02 de setembro de 2019.
Karolina Néris de Araujo
Secretária Judicial

Processo nº 1205-72.2018.8.10.0101 (12052018)
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: Acássio Paulo Pereira
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Advogado: Jurandir Garcia da Silva
REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado: José Almir da R. Mendes Junior, OAB-MA 19.411-A

SENTENÇA

Vistos em correição.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Passo à fundamentação. Decido.

Preliminarmente, não há de se falar em prescrição, haja vista estar ativo o contrato que incide os descontos, de modo que não
perfeito o prazo para a perda do direito alegado, por tal razão, Julgo Improcedente a preliminar arguida.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista que as alegações das partes e os documentos
acostados aos autos permitem a prolação da sentença independentemente da produção de outras provas, nos termos do artigo
355, inciso I, do CPC.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com indenização por danos materiais e morais, na qual a parte requerente
alega que foram realizados empréstimos consignados em seu nome junto ao banco requerido, que nega ter contraído, em virtude
do qual vêm sendo descontadas parcelas em seu benefício previdenciário.

Com efeito, o banco requerido, em sua contestação, logrou êxito em comprovar a existência dos débitos, pois juntou o contrato nº
803888095, referente ao empréstimo contratado pela parte requerente no qual demonstra a existência de relação jurídica com
esta.

Ademais, a TED depositada na conta da parte autora foi juntada pelo requerido, cristalizando a operação de crédito.

Verifico ainda que o documento de identidade acostado pelo requerido é mesmo juntado pela requerente, além disso, pontuo que o
requerente em nenhum momento questionou a veracidade das informações dos referidos documentos, bem como a autenticidade
da assinatura.

Ademais, é importante esclarecer que o contrato foi realizado em 2015 e a ação ajuizada apenas em 2018, logo, a demora na
propositura da presente demanda corrobora que o negócio jurídico foi realizado entre as partes e rechaça o argumento de não
conhecimento do requerente.

Nesse diapasão, tenho por certo que o banco requerido cumpriu com seu ônus probatório, tanto à luz do direito comum (art. 373, II,
CPC) como em face da legislação consumerista (art. 6º, VIII, CDC), ao demonstrar a regular contratação dos referidos
empréstimos através dos contratos juntados, onde há assinatura da parte autora aquiescendo com os termos lá determinados.

Saliente-se, que este foi o entendimento consignado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em sede do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 53983/2016, o qual, foi julgado em 12 de setembro de 2018.

Portanto, há de prevalecer no caso em análise, a força obrigacional do(s) contrato(s) e, portanto, deve ser observado o princípio
pacta sunt servanda ao contrato em litígio, uma vez que a parte autora conscientemente firmou contrato de empréstimo
consignado com o banco requerido, como provado nos autos.

Nessa quadra, a pretensão declaratória de inexigibilidade do empréstimo aqui deduzida, vinculada à causa de pedir apontada na
inicial, não encontra supedâneo fático probatório, pelo que improcede.

E, sendo assim tão pouco há de se levar em conta o pedido de repetição do indébito, tendo em vista que o débito aqui discutido
não caracteriza cobrança abusiva, mas sim exercício regular do direito creditício do Banco Requerido.

De igual modo, também não considero viável a pretensão indenizatória.

As premissas legais estabelecem como elementos necessários à responsabilidade civil a prática de um ato ilícito (ou defeito no
fornecimento de serviço ou produto), um dano decorrente de tal ato, a culpa (podendo esta ser dispensada em caso de
responsabilidade civil objetiva) e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano, sendo certo que a ausência de quaisquer deles
implica na ausência do dever de indenizar.

Em conclusão, se não houve demonstração do nexo de causalidade entre os fatos apontados na inicial pela requerente e o
alegado dano suportado, não há a caracterização da responsabilidade civil e, por via de consequência, não há que se falar em
indenização.
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Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida pela parte autora, com RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do
art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora, ao pagamento em favor da referida ré da multa por litigância de má-fé, correspondente à importância de
1% do valor atribuído à causa, com a respectiva correção monetária, a contar da data do ajuizamento da ação, com fundamento no
artigo 81, do Código de Processo Civil, visto que reconhecida a litigância de má-fé da parte autora, na forma prevista no artigo 80,
inciso II, do referido estatuto legal.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

Havendo liminar nos autos, suspendo seus efeitos.

Esta decisão servirá de mandado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados constituídos, via DJE.

Monção/MA, 05 de junho de 2019.

JOÃO VINÍCIUS AGUIAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Monção

Ação nº 148-19.2018.8.10.0101
Requerente: José Macalino Silva
Advogado: Antonio Carlos de Oliveira Filho, OAB-MA 8.007
Requerido: Claro S/A
Advogado: Felipe Gazola V ieira Marques, OAB-MA 11442-A

SENTENÇA

Vistos etc.
Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).
Com efeito, diante de todo o acervo probatório contido nos autos, percebo que não haveria motivos para negativação do nome do
requerente, sendo, portanto, indevida a inclusão no cadastro de inadimplentes.
Consta nos autos à prova da negativação indevida (fls. 14), materializando a falha na prestação do serviço, da qual surge o dever
de indenizar.
Demais disto, os documentos que instruem a inicial comprovam as alegações exordiais. O Superior Tribunal de Justiça tem
manifestado constantemente o entendimento de que a anotação indevida em órgão de proteção ao crédito basta para caracterizar
o dano na esfera moral do indivíduo:
"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. 1.Esta Corte, em casos de inscrição indevida em órgão de proteção ao
crédito,tem fixado a indenização por danos morais em valor equivalente a até cinquenta salários mínimos. Precedentes. 2. Agravo
Regimental provido" (STJ, AgRg no Ag 872469/SP, Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe
17/05/2010)."AGRAVOINTERNO.AGRAVODEINSTRUMENTO.AÇÃODEINDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. AUSÊNCIA DE CULPA DO BANCO. REVISÃO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. I - A exigência
de prova de dano moral se satisfaz com a demonstração da existência de inscrição indevida no cadastro da SERASA. II -
Responde o banco pelos danos morais causados pela devolução indevida de cheque, quando o acórdão do tribunal local conclui
pela sua culpa. Inviabilidade de revisão do quadro fático nesta esfera recursal. (Súmula 7/STJ). III É possível a intervenção desta
Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão
recorrido se mostre irrisório ou exagerado, situação que não ocorreu no caso concreto. Agravo regimental a que se nega
provimento" (STJ, AgRg no Ag733018/RS, Min. Paulo Furtado, 3ª Turma, DJe 17/06/2009).
Assim, evidente a ilicitude da conduta da requerida, gerador de dano in re ipsa.
No arbitramento da indenização, o juiz deve relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima,
fixando uma quantia que sirva simultaneamente para indenizar e punir, compreendendo que não pode ser pequena, diminuta, que
em vez de punir, sirva de incentivo ao transgressor a continuar desrespeitando a norma proibitiva. E que, de outra parte, não se
constitua em valor exagerado que permita o enriquecimento sem causa, de todo vedado entre nós.
Daí porque se deve relevar para esse fim os princípios da proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma
quantia que se amolde à dupla finalidade da indenização sancionatória e educativa, de maneira que se revele tanto a coerção para
que o transgressor, punido, entenda que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem
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causa.
Diante de tais ponderações, tendo presente à repercussão da conduta da requerida no patrimônio imaterial da parte autora, bem
assim a condição econômica das partes, o valor correspondente a R$ 3.000,00 (Três reais) revela-se adequado para atender aos
parâmetros acima mencionados.
Feitas essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação, para declarar inexistente e inexigível o débito
apontado na inicial, devendo a requerida de se abster de enviar cobranças por qualquer meio a autora, bem como condenar a
requerida a pagar à parte autora à quantia de R$ 3.000,00 (Três mil reais) a título de indenização por danos morais,
monetariamente corrigida e acrescida de juros moratórios contados desta data.
Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Sem condenação nas verbas de sucumbência nesta instância.
Concedo a AJG na forma da lei.
Confirmo a decisão liminar outrora concedida.
P.R.I.C
Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial em nome da
parte.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.
Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.
Monção MA, 12 de Junho de 2019.

JOÃO VINÍCIUS AGUIAR DOS SANTOS
Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Monção MA

Processo nº : 1504-83.2017.8.10.0101
Ação : Restituição de Valores Pagos Indevidamente com Pedido de Tutela de Urgência
Requerente : José Alberto Pereira Mesquita
Advogado: Francinete de Melo Rodrigues, OAB-MA 13.356
Requerido : Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
Advogado: Tiago José Feitosa de Sá, OAB-MA 8654-A

SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95.

Os em epígrafes nominados encontram-se na condição de partes, todos já qualificados nos autos.

A parte autora pleiteia a suspensão de cobranças supostamente indevidas, tendo em vista o imóvel onde consta a unidade
consumidora 38690647, disponível para aluguel, estar fechado desde o ano 2017 e com o medidor desligado na chave.

À época do ajuizamento da ação, pagara o valor de R$ 183,71 (cento e oitenta e três reais e setenta e um centavos), com
vencimento em 16.02.2016, após três meses do fechamento do imóvel. Traz aos autos fatura no valor de R$ 69,34 (sessenta e
nove reais e trinta e quatro centavos), com vencimento em 31.01.2017.

Em audiência de instrução e julgamento, a parte autora informa a continuidade das cobranças, juntando aos autos faturas pagas
referentes aos meses de : nov/2017; dez/2017; 02/2018; 05/2018; 06/2018; 07/2018; 08/2018; 09/2018; 10/2018 e 02/2019.

Em sua defesa, alega a parte requerida que ". o valor cobrado é uma média do que foi consumido pelo autor, já que não foi
faturada normalmente". Fala em suposto aumento de consumo pelo cliente, ultrapassando 500 Kwh/mês, o que aumentaria o valor
de cobrança do ICMS que por sua vez, incidiria na fatura do cliente.

Compulsando os autos, não verifico protocolos de pedido de desligamento realizado pelo autor, nem tampouco protocolo de pedido
de perícia. Diz o autor somente ter desligado a chave comutadora (disjuntor) do imóvel o que, em tese, manteria o relógio medidor
ativo pois além do faturamento do consumo mensal, implica-se também, cobranças referentes a taxa de iluminação pública, custos
de disponibilidade, tarifas de banda (azul, vermelha) etc.

A fatura trazida aos autos, com vencimento em 16.02.2016 no valor de R$ 183,71 (cento e oitenta e três reais e setenta e um
centavos), tem em sua descrição:

Consumo Kw/h 141 Adic. Banda vermelhaTaxa Ilumin. PúblicaParc. de débitoMulta JurosR$ 81,05R$ 7,86R$ 10,40R$ 82,10R$
2,05R$ 0,25Valor total: R$ 183,71
Fatura referente ao mês de julho/2017 com vencimento em 31.07.2017:

Consumo Kw/h 99 Taxa Ilumin. PúblicaMulta Correção monetáriaJurosR$ 62,02R$ 2,11R$ 3,31R$ 0,45R$ 1,45Valor R$ : 69,34
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Após análise, observa-se que as faturas constantes na inicial, não apresentam discrepâncias que justifiquem o ajuizamento da
ação, além do mais, informa o consumo mensal em 141 Kwh/mês e 99 Kwh/mês, o que demonstra que o imóvel estaria em uso,
tendo em vista a alegação de que o autor aluga o imóvel para terceiros.

Quanto as faturas juntados em audiência observo que foram pagas em 19/03/2019: nov/2017; dez/2017; 02/2018; 05/2018;
06/2018; 07/2018, as demais: 08/2018; 09/2018; 10/2018 e 02/2019, foram pagas em 22.03.2019 .

Somente a fatura referente ao mês de 09/2018, com vencimento em 02.10.18, tem seu detalhamento, contudo, entendo razoável a
cobrança no valor de R$ 22,97 (vinte e dois reais e noventa e sete centavos), tendo em vista o custo de disponibilidade (aquele
referente ao relógio medidor ativo).

O pagamento em atraso das faturas impõe o acréscimo de multas e juros, o que encarece os valores cobrados.

Sendo o imóvel destinado para aluguel, deveria o autor solicitar junto a concessionária de energia elétrica, seu desligamento,
conforme o item 30.3, das solicitações de serviços, contantes no artigo 414/2010 da Aneel, quando este encontrar-se vazio.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Dou por publicada a sentença com a entrega dos autos a SJ.

Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se com as cautelas de praxe.

Monção, 18.07.2019.

João Vinicius Aguiar dos Santos
Juiz de Direito Titular da Comarca de Monção.

Ação nº 463-81.2017.8.10.0101
Requerente: LORIANO PEREIRA
- Advogada: KARINE PERES DA SILVA SARMENTO, OAB/MA 8426
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Sentença de fl. 21: ""Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Os em epígrafe nominados encontram-se
na condição de partes, todos já qualificados nos autos. Ausente a parte autora, apesar de devidamente intimada, JULGO EXTINTO
O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei n.º 9.099/95. Publicada esta audiência.
Cientes os presentes. Registre-se. Após, arquive-se, com as cautelas de praxe. Monção, 10.07.2019. Juiz João Vinicius Aguiar dos
Santos, Titular"

Processo nº 762-92.2016.8.10.0101 (7632016)
REQUERENTE: Maria Raimunda Mendes de Andrade
Advogada: Francisca Telma Pereira Marques, OAB-MA 15348-A
REQUERIDO: Banco Votorantim S.A
Advogada: Manuela Sarmento, OAB-MA 12.883-A

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Retire-se a suspensão dos autos.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Passo à fundamentação. Decido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com indenização por danos materiais e morais, na qual a parte requerente
alega que foram realizados empréstimos consignados em seu nome junto ao banco requerido, que nega ter contraído, em virtude
do qual vêm sendo descontadas parcelas em seu benefício previdenciário.
Com efeito, o banco requerido, em sua contestação, logrou êxito em comprovar a existência dos débitos, pois juntou o contrato nº
195908002, referente ao empréstimo contratado pela parte requerente nos quais demonstram a existência de relação jurídica.
Assevero ainda que, junto aos documentos supramencionados, o requerido, ainda juntou as cópias dos documentos pessoais do
requerente, solicitados no ato da celebração do contrato de empréstimo consignado.
Nesse diapasão, tenho por certo que o banco requerido cumpriu com seu ônus probatório, tanto à luz do direito comum (art. 373, II,
CPC) como em face da legislação consumerista (art. 6º, VIII, CDC), ao demonstrar a regular contratação dos referidos
empréstimos através dos contratos juntados, onde há assinatura da parte autora aquiescendo com os termos lá determinados.
Saliente-se, que este foi o entendimento consignado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em sede do
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Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 53983/2016, o qual, foi julgado em 12 de setembro de 2018.
Portanto, há de prevalecer no caso em análise, a força obrigacional dos contratos e, portanto, deve ser observado o princípio pacta
sunt servanda ao contrato em litígio, uma vez que a parte autora conscientemente firmou contrato de empréstimo consignado com
o banco requerido, como provado nos autos.
Nessa quadra, a pretensão declaratória de inexigibilidade do empréstimo aqui deduzida, vinculada à causa de pedir apontada na
inicial, não encontra supedâneo fático probatório, pelo que improcede.
E, sendo assim tão pouco há de se levar em conta o pedido de repetição do indébito, tendo em vista que o débito aqui discutido
não caracteriza cobrança abusiva, mas sim exercício regular do direito creditício do Banco Requerido.
De igual modo, também não considero viável a pretensão indenizatória.
As premissas legais estabelecem como elementos necessários à responsabilidade civil a prática de um ato ilícito (ou defeito no
fornecimento de serviço ou produto), um dano decorrente de tal ato, a culpa (podendo esta ser dispensada em caso de
responsabilidade civil objetiva) e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano, sendo certo que a ausência de quaisquer deles
implica na ausência do dever de indenizar.
Em conclusão, se não houve demonstração do nexo de causalidade entre os fatos apontados na inicial pela requerente e o
alegado dano suportado, não há a caracterização da responsabilidade civil e, por via de consequência, não há que se falar em
indenização.
ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida pela parte Autora, com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, inciso I, do CPC.
Condeno a autora, no pagamento em favor da referida ré da multa por litigância de má-fé, correspondente à importância de 1% do
valor atribuído à causa, com a respectiva correção monetária, a contar da data do ajuizamento da ação, com fundamento no artigo
81, do Código de Processo Civil, visto que reconhecida a litigância de má fé da parte autora, na forma prevista no artigo 80, inciso
II, do referido estatuto legal.
Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na
distribuição.
Esta decisão servirá de mandado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados constituídos, via DJE.
Monção/MA, 12 de Junho de 2019.

JOÃO VINÍCIUS AGUIAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Monção

Processo n.º: 77-22.2015.8.10.0101
Ação: Divórcio Litigioso
Requerente: Maria do Carmo de Alencar
Advogado: Jurandir Garcia da Silva, OAB-MA 7388
Requerido: Antônio Abílio Lopes

S e n t e n ç a

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, formulado por Maria do Carmo de Alencar em face Antônio Abílio Lopes, ambos já
devidamente qualificados.

Acostados à inicial, notadamente, documentos de fls. 0509.

Citado o requerido (fls. 24), não contestação este a ação (fls. 25).

Às fls. 31, fotocópia da certidão de óbito do requerido.

É o breve relatório, decido.

À vista do comprovado falecimento do requerido, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos
do art. 485 IX do NCPC.

Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Monção, 05.06.2019

João Vinicius Aguiar dos Santos
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Juiz de Direito Titular

Processo nº 883-23.2016.8.10.0101 (8852016)
REQUERENTE: Maria de Nazaré dos Santos Silva
Advogada: Francisca Telma Pereira Marques, OAB-MA 15348-A
REQUERIDO: Banco Bradesco S/A
Advogado: Rubens Gaspar Serra, OAB-SP 119.859

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Retire-se a suspensão dos autos.

Dispensa de relatório com base no art. 38 da Lei 9.099/95, ressaltando-se que na audiência de conciliação/instrução, a tentativa de
conciliar as partes restou infrutífera, diante da ausência de proposta. Pela parte ré foi juntada contestação, atos constitutivos, carta
de preposto, substabelecimento e documentos. Ao final, os autos ficaram conclusos.
Decido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com indenização por danos materiais e morais, na qual a parte requerente
alega que foram realizados empréstimos consignados em seu nome junto ao banco requerido, que nega ter contraído, em virtude
do qual vêm sendo descontadas parcelas em seu benefício previdenciário.
Adentrando o exame do mérito, cumpre consignar ser a situação retratada nestes autos regida pela legislação de proteção ao
consumidor, em virtude de estarem presentes todos os requisitos para a caracterização da relação de consumo discriminados nos
arts. 2º e 3º do CDC.
Ressalta-se, por oportuno, a disposição veiculada no §2º do art. 3º da legislação supramencionada, que explicita estarem
incluídas, dentre os fornecedores de serviços submetidos ao Código Consumerista, as instituições de natureza financeira e
creditícia.
Nesta senda, tratado o caso ora apreciado sob o manto do Código de Defesa do Consumidor, fixa-se a incidência da
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, na modalidade risco-proveito, ou seja, a responsabilidade do fornecedor é
apurada independentemente de sua culpa, sendo suficiente que o consumidor demonstre o vício do produto ou seu defeito e o
dano causado. Cabe ao fornecedor comprovar que o vício inexiste, ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, deste que este não seja fornecedor.

Feitos estes primeiros esclarecimentos, passa-se a tratar das minúcias do caso trazido à apreciação judicial. Cinge-se a
controvérsia veiculada nestes autos à averiguação da existência de contrato de empréstimo consignado firmado pela parte autora
que autorize a realização de descontos em seu benefício previdenciário.
A parte autora alega que jamais firmou contrato de empréstimo consignado nº 0123169141024, no valor de R$ 410,00
(quatrocentos e dez reais), a ser pago em 60 parcelas de R$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos) com a parte ré.
Assim, entendo configurada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, consistente na realização de
descontos em benefício previdenciário da parte autora sem autorização contratual.
Ressalto que, sendo aplicável a legislação consumerista ao caso em apreço e incidente o art. 14 do CDC, somente haveria
afastamento da responsabilidade da ré caso esta demonstrasse que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva da autora. Em
contestação, deixou de demonstrar a existência de qualquer causa de exclusão de sua responsabilidade, que resta plenamente
caracterizada.
Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato consignado nº 0123169141024, no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez
reais), a ser pago em 60 parcelas de R$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos), que deverá ser cancelado sem qualquer ônus
para o consumidor.
Não tendo a ré vindo aos autos para demonstrar a inexistência de engano justificável, deve incidir a disciplina do art. 42, parágrafo
único do CDC, hipótese em que deverão ser restituídos, em dobro, todos os valores descontados do benefício previdenciário da
parte autora. Assim, devem ser devolvidas, em dobro, todas as parcelas no valor de R$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos).
Por sua vez, quanto aos danos morais sofridos, entendo que restam configurados no caso retratado nos autos, uma vez que o
desfalque ao patrimônio do autor, indispensável à sua manutenção, decorrente de conduta arbitrária e furtiva acarreta,
indiscutivelmente, dano de ordem extrapatrimonial configurado no abalo à sua tranquilidade e paz de espírito.
Ora, o requerente, de súbito, viu-se espoliado de montante que compunha seu parco benefício previdenciário, o que, per si, revela
a angustia e o sentimento de impotência sofrido, revelando-se, na hipótese, o dano moral in re ipsa.
Não se olvida, ademais, que o requerente ainda teve de despender tempo e dinheiro no intuito de corrigir erro decorrente de
conduta ilícita da ré, devendo, portanto, ser compensado pela perda de seu tempo e pelas perturbações causadas pelo defeito na
prestação do serviço da demandada. Logo, evidente a existência de dano moral, que, nos termos do art. 6º, VI do CDC, merece
integral reparação.
Em atenção aos critérios predominantes na jurisprudência pátria para arbitramento do dano moral, considerados os elementos
objetivos e subjetivos referentes a gravidade do ato ilícito e suas consequências para a vítima, a intensidade da culpa do réu, a
participação culposa do ofendido, bem como a capacidade econômica do ofensor e as condições financeiras do autor, considero
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ser o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) adequado à compensação dos danos morais experimentados pela demandante.
Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pela parte autora em face da instituição financeira ré para:
-DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO nº 0123169141024, discutido nesses autos,
DETERMINANDO SEU IMEDIATO CANCELAMENTO, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto indevido
realizado no benefício previdenciário do autor, contados da intimação desta.
-CONDENAR O RÉU A RESTITUIR, em dobro, todas as parcelas descontadas indevidamente, com correção monetária pelo INPC
a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir do primeiro desconto.
-CONDENAR O RÉU A PAGAR DANOS MORAIS no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, com juros de mora de 1% ao
mês a partir do primeiro desconto e correção monetária a partir da presente data;
Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Defiro o pedido de justiça gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Serve como mandado.
Monção/MA, 12 de Junho de 2019.

JOÃO VINÍCIUS AGUIAR DOS SANTOS
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Monção

Montes Altos

PROCESSO Nº 0000321-40.2018.8.10.0102 (3212018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: OLINDA BARROS DOS SANTOS

REU: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES,OAB/MG 76.696
FINALIDADE: Intimar o réu/reconvinte para manifestação, no prazo de 15 dias (art. 350, do CPC). Montes Altos/MA, 28 de maio de
2019.Girleny Alves dos SantosAuxiliar JudiciárioMatrícula 161265 Resp: 161265

PROCESSO Nº 0002328-39.2017.8.10.0102 (23282017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: DAMIÃO CÍCERO DA SILVA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO BMG S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2328-39.2017.8.10.0102, 2334-46.2017, 2333-61.2017, 2335-31.2017 e 2336-16.2017Autor(a): Damião
Cícero da SilvaRé(u): Banco Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de
setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados,
bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019,
ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo
no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu
regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima
mencionada.Analisando o presente feito com os de números 2334-46.2017, 2333-61.2017, 2335-31.2017 e 2336-16.2017,
ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos
acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos
questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação
independente desses processos implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia
processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia
processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de
decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de
Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto,
a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para
identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em
mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo,
favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo
que no novo Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º
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do art. 55).Atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como
na espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 2334-46.2017, 2333-61.2017, 2335-31.2017 e 2336-16.2017.Em
deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às
partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento
destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado; juntado
pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste
a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de
que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou
pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a
designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2019, às 18h00min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus
da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de
que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se
presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do
réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351
do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o
julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não
havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de
que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998
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PROCESSO Nº 0000056-04.2019.8.10.0102 (562019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACUSADO: RENAN DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ALBERLAN RAPOSO CARNEIRO, OAB/MA 12.195

DESPACHO Tendo em vista a dificuldade de localização dos jurados sorteiados para fins de intimação, determino a realização de
sorteio complementar para o dia 04 de setembro de 2019, às 15h00min., para audiência de sorteio dos jurados.Intimem-se.
Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público.Riachão/MA, 02 de setembro de 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp:
182998

PROCESSO Nº 0000082-70.2017.8.10.0102 (822017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: EVA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II ( OAB 10833-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 82-70.2017.2017.8.10.0102, 87-92.2017, 91-85.2017, 85-25.2017, 86-10.2017 e 79-18.2017Autor(a): Eva
Rodrigues da SilvaRé(u): Banco Bradesco S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018
foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 87-92.2017, 91-85.2017, 85-25.2017, 86-10.2017 e 79-18.2017, ajuizados contra a mesma parte
requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona
a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente
contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a
rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária,
com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a
presente ação e as de números 87-92.2017, 91-85.2017, 85-25.2017, 86-10.2017 e 79-18.2017.Em deferência ao quanto firmado
no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão
relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses
jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
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158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de
2019, às 08h30min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0000084-40.2017.8.10.0102 (842017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: EVA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II ( OAB 10833-MA )
REU: BANCO ITAU BMG S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 84-40.2017.8.10.0102, 80-03.2017 e 86-55.2017Autor(a): Eva Rodrigues da SilvaRé(u): Banco Itaú BMG
S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi realizado o julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado
aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a
Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o
retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim
da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova
suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números
80-03.2017 e 86-55.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão
entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida,
sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato
específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante,
além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação de competência, tem por
objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade processual de uma sirva a outra)
e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art.
55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido
(objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a
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utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro,
finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar
decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual
Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento
conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º,
LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a
declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as consequentes sanções
legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação e as de números
80-03.2017 e 86-55.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do
CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas,
quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO
SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado.Se
apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora continue a negar a existência do negócio
jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a
impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino:
1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 11h00min, neste Fórum;2. a distribuição do
ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-
os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir,
sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não
seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do
CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as
matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum
de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada
uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento
antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam
as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou
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utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito
há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso.
Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson
Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0000094-84.2017.8.10.0102 (942017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: EUNICE DA LUZ SILVA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 94-84.2017.2017.8.10.0102, 97-39.2017, 102-61.2017, 100-91.2017, 2972-79.2017, 107-83.2017,
109-53.2017, 105-16.2017, 101-76.2017, 96-54.2017, 99-09.2017, 106-98.2017, 103-46.2017, 95-69.2017, 2973-64.2017 e
2967-57.2017Autor(a): Eunice da Luz SilvaRé(u): Banco Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em
Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que
tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº
8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos
feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos
processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de
postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números 97-39.2017, 102-61.2017,
100-91.2017, 2972-79.2017, 107-83.2017, 109-53.2017, 105-16.2017, 101-76.2017, 96-54.2017, 99-09.2017, 106-98.2017,
103-46.2017, 95-69.2017, 2973-64.2017 e 2967-57.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de
reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado
perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja
questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em séria possibilidade de
julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação
de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade
processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual
Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for
comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para esclarecer que
"nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja
conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam
reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que
"[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a
celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a
mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as
consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação
e as de números 97-39.2017, 102-61.2017, 100-91.2017, 2972-79.2017, 107-83.2017, 109-53.2017, 105-16.2017, 101-76.2017,
96-54.2017, 99-09.2017, 106-98.2017, 103-46.2017, 95-69.2017, 2973-64.2017 e 2967-57.2017.Em deferência ao quanto firmado
no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão
relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses
jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
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autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de
2019, às 16h20min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0000108-68.2017.8.10.0102 (1082017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: EUNICE DA LUZ SILVA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 108-68.2017.8.10.0102, 104-31.2017 e 98-24.2017.2017Autor(a): Eunice da Luz SilvaRé(u): Banco Itaú
BMG Consignados S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o
Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral
de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia
grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 104-31.2017 e 98-24.2017.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a
necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas
ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além

Página 853 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso
que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações
sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que
"[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a
celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a
mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as
consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação
e as de números 104-31.2017 e 98-24.2017.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em
obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia
grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR
MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO
SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da
prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no
caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art.
373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou
outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o
consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer
a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos
bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de
provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR
MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é
plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios
admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de
empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses
legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR
UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando
restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como
demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de
enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no
IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO
VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando
vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo
vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico
(CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC),
observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios
jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da
contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de
2019, às 16h10min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
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demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0000456-62.2012.8.10.0102 (4562012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: ERNANDE SOUSA PEREIRA
ADVOGADO: BENEDITO JORGE GONÇALVES DE LIRA, OAB/MA 9.561

DESPACHOReconhecendo a regularidade da presente ação, apto encontra-se o presente feito para ser submetido ao plenário do
Júri. Assim sendo, este juízo inclui o presente processo na pauta da próxima sessão do Júri levando-o ao plenário no dia 16 de
outubro de 2019, às 08h30min, no Salão do Júri deste Fórum. Para tanto, determino as seguintes providências:1. Designo o dia 18
de setembro de 2019, às 15h00min., neste Fórum, para audiência de sorteio dos jurados;2. Junte aos presentes autos Edital de
Convocação do Júri;3. Juntada da pauta do processo a ser julgado pelo plenário do Júri; 5. Oficie-se à Presidência do Tribunal de
Justiça e à Corregedoria Geral de Justiça, encaminhando a pauta do processo em julgamento;4. Requisite-se força Policial ao
comando de destacamento local e regional, para garantir a segurança da sessão do Júri.Uma vez que as partes já arrolaram o rol
de testemunhas que irão depor em Plenário (fls. 520 e 523/524), fica superada essa etapa.Tendo em vista a ausência de membro
titular do Ministério Público nesta Comarca, caso a Promotora que atualmente responde não possa participar do júri, oficie-se ao
Procurador-Geral de Justiça para que designe outro Promotor, uma vez que trata-se de réu preso.Intimem-se pessoalmente o
acusado.Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público.Montes Altos/MA, 26 de agosto de 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz
de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0000479-32.2017.8.10.0102 (4792017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ALCINO FERREIRA LIMA
ADVOGADO: JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II ( OAB 10833-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 479-32.2017.8.10.0102, 476-77.2017, 477-62.2017 e 478-47.2017Autor(a): Alcino Ferreira LimaRé(u):
Banco Bradesco S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi realizado o
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o
Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral
de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia
grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 476-77.2017, 477-62.2017 e 478-47.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se
a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta
diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que
objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma
instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a
conexão entre a presente ação e as de números 476-77.2017, 477-62.2017 e 478-47.2017.Em deferência ao quanto firmado no
IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão
relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses
jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
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CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora
continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se
demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los.
Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados,
sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja
acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de
2019, às 14h50min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo
réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte
autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não
havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que
pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento
conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo
necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que
configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0000496-68.2017.8.10.0102 (4962017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RAIMUNDA OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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AUTOS EM CONEXÃO: 496-68.2017.2017.8.10.0102, 492-31.2017, 3175-41.2017, 495-83.2017, 498-38.2017, 500-08.2017,
497-53.2017, 3176-26.2017, 3171-04.2017, 3173-71.2017 e 3172-86.2017 Autor(a): Raimunda Oliveira dos SantosRé(u): Banco
Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o
Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral
de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia
grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 492-31.2017, 3175-41.2017, 495-83.2017, 498-38.2017, 500-08.2017, 497-53.2017,
3176-26.2017, 3171-04.2017, 3173-71.2017 e 3172-86.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade
de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo
realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito
seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em séria
possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim
de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem possível que
atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito
Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações
quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para
esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso que
ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam
reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que
"[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a
celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a
mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as
consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação
e as de números 492-31.2017, 3175-41.2017, 495-83.2017, 498-38.2017, 500-08.2017, 497-53.2017, 3176-26.2017,
3171-04.2017, 3173-71.2017 e 3172-86.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência
aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica,
serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO
PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que
deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto
-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus
de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento
capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o
consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer
a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos
bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de
provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR
MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é
plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios
admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de
empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses
legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR
UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando
restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como
demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de
enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no
IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO
VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando
vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo
vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico
(CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC),
observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios
jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da
contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
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nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de
2019, às 17h20min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0000577-17.2017.8.10.0102 (5772017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: PEDRO RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 577-17.2017.8.10.0102, 578-02.2017 e 576-32.2017Autor(a): Pedro Rodrigues de SousaRé(u): Banco
Bradesco S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi realizado o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-
GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça,
que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia
grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 578-02.2017 e 576-32.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a
necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta
diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que
objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma
instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a
conexão entre a presente ação e as de números 578-02.2017 e 576-32.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR
mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa
ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas
firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA,
COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
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a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora
continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se
demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los.
Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados,
sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja
acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de
2019, às 16h30min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo
réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte
autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não
havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que
pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento
conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo
necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que
configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0000592-83.2017.8.10.0102 (5922017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARIA DE FÁTIMA CARDOSO NOGUEIRA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 592-83.2017.8.10.0102, 599-75.2017, 601-45.2017, 604-97.2017, 600-60.2017, 605-82.2017,
602-30.2017, 597-08.2017, 590-16.2017, 598-90.2017, 591-98.2017 e 589-31.2017Autor(a): Maria de Fátima Cardoso
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NogueiraRé(u): Itaú Unibanco Holding S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi
realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 599-75.2017, 601-45.2017, 604-97.2017, 600-60.2017, 605-82.2017, 602-30.2017, 597-08.2017,
590-16.2017, 598-90.2017, 591-98.2017 e 589-31.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de
reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado
perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja
questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em séria possibilidade de
julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação
de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade
processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual
Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for
comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para esclarecer que
"nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja
conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam
reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que
"[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a
celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a
mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as
consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação
e as de números 599-75.2017, 601-45.2017, 604-97.2017, 600-60.2017, 605-82.2017, 602-30.2017, 597-08.2017, 590-16.2017,
598-90.2017, 591-98.2017 e 589-31.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos
arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica,
serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO
PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que
deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto
-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus
de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento
capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o
consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer
a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos
bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de
provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR
MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é
plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios
admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de
empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses
legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR
UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando
restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como
demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de
enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no
IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO
VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando
vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo
vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico
(CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC),
observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios
jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da
contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de
2019, às 15h00min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
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seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0000972-09.2017.8.10.0102 (9722017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA CARNEIRO DE SALES
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 972-09.2017.8.10.0102, 973-91.2017, 971-24.2017, 974-76.2017 e 970-39.2017Autor(a): Maria Carneiro
de SalesRé(u): Banco Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de
2018, foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 971-24.2017, 974-76.2017 e 970-39.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se
a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta
diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que
objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma
instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a
conexão entre a presente ação e as de números 2813-39.2017, 3562-56.2017 e 3561-71.2017.Em deferência ao quanto firmado
no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão
relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses
jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
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colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora
continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se
demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los.
Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados,
sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja
acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de
2019, às 14h30min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo
réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte
autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não
havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que
pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento
conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo
necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que
configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0001042-26.2017.8.10.0102 (10422017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOSÉ FERNANDES PEREIRA
ADVOGADO: JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II ( OAB 10833-MA )
REU: BANCO BRADESCO S.A.

AUTOS EM CONEXÃO: 1042-26.2017.8.10.0102, 1041-41.2017 e 1043-11.2017 Autor(a): José Fernandes PereiraRé(u): Banco
Bradesco S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi realizado o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-
GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça,
que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia
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grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 1041-41.2017 e 1043-11.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a
necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta
diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que
objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma
instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a
conexão entre a presente ação e as de números 1041-41.2017 e 1043-11.2017 .Em deferência ao quanto firmado no IRDR
mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa
ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas
firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA,
COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora
continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se
demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los.
Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados,
sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja
acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de
2019, às 15h10min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
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que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo
réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte
autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não
havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que
pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento
conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo
necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que
configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0001112-77.2016.8.10.0102 (11122016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO PANAMERICANO S.A

AUTOS EM CONEXÃO: 1112-77.2016.8.10.0102, 1110-10.2016, 1122-24.2016, 1116-17.2016, 1107-55.2016, 1117-02.2016,
1111-92.2016 e 1108-40.2016Autor(a): Maria Alice da ConceiçãoRé(u): Banco Panamericano S.ADESPACHO(Visto em
Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que
tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº
8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos
feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos
processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de
postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números 1110-10.2016,
1122-24.2016, 1116-17.2016, 1107-55.2016, 1117-02.2016, 1111-92.2016 e 1108-40.2016, ajuizados contra a mesma parte
requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona
a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente
contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a
rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária,
com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a
presente ação e as de números 1110-10.2016, 1122-24.2016, 1116-17.2016, 1107-55.2016, 1117-02.2016, 1111-92.2016 e
1108-40.2016.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015,
esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do
julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
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documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado; juntado
pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste
a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de
que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou
pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a
designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2019, às 14h40min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus
da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de
que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se
presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do
réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351
do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o
julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não
havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de
que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0001493-51.2017.8.10.0102 (14932017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II ( OAB 10833-MA )
REU: BRANCO BRADESCO

AUTOS EM CONEXÃO: 1493-51.2017.8.10.0102, 1494-36.2017, 1491-81.2017 e 1492-66.2017Autor(a): Maria José Costa da
SilvaRé(u): Banco Bradesco S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi realizado
o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o
Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral
de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia
grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 1494-36.2017, 1491-81.2017 e 1492-66.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida,

Página 865 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a
legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece
que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a
jurisprudência vão um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar
quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as
razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a
economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo
Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art.
55).Ora, atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na
espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 1494-36.2017, 1491-81.2017 e 1492-66.2017.Em deferência ao
quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que,
ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as
seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO
JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art.
6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e
modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo
consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do
consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do
empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar
em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à
propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de
contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de
perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil
(CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a
utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício
existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do
negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO
DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade
do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será
cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de
embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR
DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de
quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz
das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres
legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando
corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de
convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base
nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a realização do
empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o
respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá
juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir
essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo
atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que
não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de
audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 11h10min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova
conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que
deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
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tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não
seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do
CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as
matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum
de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada
uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento
antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam
as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou
utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito
há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso.
Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson
Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0001613-31.2016.8.10.0102 (16132016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: URSULINA SILVA DA ROCHA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A

AUTOS EM CONEXÃO: 1613-31.2016.8.10.0102, 1604-69.2016, 1612-46.2016, 1614-16.2016 e 1603-84.2016Autor(a): Ursulina
Silva da RochaRé(u): Banco Bradesco S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi
realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 31604-69.2016, 1612-46.2016, 1614-16.2016 e 1603-84.2016, ajuizados contra a mesma parte
requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona
a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente
contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a
rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária,
com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a
presente ação e as de números 1604-69.2016, 1612-46.2016, 1614-16.2016 e 1603-84.2016.Em deferência ao quanto firmado no
IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão
relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses
jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
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vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de
2019, às 11h20min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0001617-68.2016.8.10.0102 (16172016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: URSULINA SAORES DA SILVA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

AUTOS EM CONEXÃO: 1617-68.2016.8.10.0102, 3003-02.2017, 1605-54.2016, 1609-91.2016, 1606-39.2016, 1611-61.2016,
1607-24.2016 e 1610-76.2016Autor(a): Ursulina Silva da RochaRé(u): Banco Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em
Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que
tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº
8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos
feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos
processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de
postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números 3003-02.2017,
1605-54.2016, 1609-91.2016, 1606-39.2016, 1611-61.2016, 1607-24.2016 e 1610-76.2016, ajuizados contra a mesma parte
requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona
a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
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Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente
contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a
rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária,
com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a
presente ação e as de números 3003-02.2017, 1605-54.2016, 1609-91.2016, 1606-39.2016, 1611-61.2016, 1607-24.2016 e
1610-76.2016.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015,
esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do
julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado; juntado
pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste
a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de
que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou
pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a
designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2019, às 11h40min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus
da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de
que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se
presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do
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réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351
do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o
julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não
havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de
que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0001727-67.2016.8.10.0102 (17272016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: CICERA LUIZA BARROS DE OLIVEIRA

REU: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR, OAB/RN 392-A e OAB/PI 2338
FINALIDADE: INTIME(M)-SE via DJe os patronos do banco requerido, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 218, §3°, do
NCPC), especifique(m) as provas que pretende(m) produzir, indicando-lhes a finalidade, sob pena de indeferimento do pleito, ou
postule(m) julgamento antecipado da lide.Cumpra-se.Montes Altos/MA, 26 de junho de 2019.GLENDER MALHEIROS
GUIMARÃESJuiz de DireitoTitular da 1º Vara de João LisboaRespondendo cumulativamente pela Comarca de Montes Altos Resp:
193201

PROCESSO Nº 0001753-65.2016.8.10.0102 (17532016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARIA DE JESUS ALVES DA MOTA
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/MA 9.348-A
FINALIDADE: INTIME(M)-SE via DJe os patronos do banco requerido, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 218, §3°, do
NCPC), especifique(m) as provas que pretende(m) produzir, indicando-lhes a finalidade, sob pena de indeferimento do pleito, ou
postule(m) julgamento antecipado da lide.Cumpra-se.Montes Altos/MA, 26 de junho de 2019.GLENDER MALHEIROS
GUIMARÃESJuiz de DireitoTitular da 1º Vara de João LisboaRespondendo cumulativamente pela Comarca de Montes Altos Resp:
193201

PROCESSO Nº 0002040-91.2017.8.10.0102 (20402017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: SEBASTIANA GOMES DA FONSECA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2040-91.2017.8.10.0102, 2038-24.2017, 2044-31.2017, 2052-08.2017, 2043-46.2017 e
2046-98.2017Autor(a): Sebastiana Gomes da FonsecaRé(u): Banco Itaú BMG Consignado S.ADESPACHO(Visto em
Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que
tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº
8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos
feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos
processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de
postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números 2038-24.2017,
2044-31.2017, 2052-08.2017, 2043-46.2017 e 2046-98.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade
de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo
realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito
seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em séria
possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim
de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem possível que
atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito
Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações
quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para
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esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso que
ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam
reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que
"[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a
celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a
mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as
consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação
e as de números 2038-24.2017, 2044-31.2017, 2052-08.2017, 2043-46.2017 e 2046-98.2017.Em deferência ao quanto firmado no
IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão
relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses
jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de
2019, às 10h20min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
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demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002053-90.2017.8.10.0102 (20532017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: SEBASTIANA GOMES DA FONSECA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

AUTOS EM CONEXÃO: 2253-90.2017.8.10.0102, 2042-61.2017, 2049-53.2017, 2039-09.2017, 2048-68.2017, 2041-76.2017,
2050-38.2017, 2051-23.2017 e 2047-83.2017Autor(a): Sebastiana Gomes da FonsecaRé(u): Banco Bradesco Financiamento
S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado
aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a
Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o
retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim
da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova
suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números
2042-61.2017, 2049-53.2017, 2039-09.2017, 2048-68.2017, 2041-76.2017, 2050-38.2017, 2051-23.2017 e 2047-83.2017,
ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos
acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos
questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação
independente desses processos implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia
processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia
processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de
decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de
Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto,
a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para
identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em
mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo,
favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo
que no novo Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º
do art. 55).Atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como
na espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 2042-61.2017, 2049-53.2017, 2039-09.2017, 2048-68.2017,
2041-76.2017, 2050-38.2017, 2051-23.2017 e 2047-83.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo,
em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual
perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR
MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO
SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da
prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no
caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art.
373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou
outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o
consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer
a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos
bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de
provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR
MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é
plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios
admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de
empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses
legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR
UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando
restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como
demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de
enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no
IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO
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VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando
vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo
vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico
(CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC),
observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios
jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da
contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de
2019, às 09h50min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002068-59.2017.8.10.0102 (20682017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: VALERICE BARROS DE ARRUDA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2068-59.2017.8.10.0102, 2064-22.2017, 2067-74.2017, 2063-37.2017 e 2066-89.2017Autor(a): Valerice
Barros de ArrudaRé(u): Banco Itaú BMG Consignados S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de
setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados,
bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019,
ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo
no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu
regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima
mencionada.Analisando o presente feito com os de números 2064-22.2017, 2067-74.2017, 2063-37.2017 e 2066-89.2017,
ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos
acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos
questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação
independente desses processos implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia
processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia
processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de
decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de
Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto,
a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para
identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em
mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo,
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favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo
que no novo Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º
do art. 55).Atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como
na espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 2064-22.2017, 2067-74.2017, 2063-37.2017 e 2066-89.2017.Em
deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às
partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento
destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado; juntado
pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste
a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de
que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou
pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a
designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2019, às 14h00min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus
da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de
que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se
presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do
réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351
do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o
julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não
havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de
que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
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Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002142-16.2017.8.10.0102 (21422017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2142-16.2017.8.10.0102, 2135-24.2017, 2141-31.2017, 2131-84.2017, 2143-98.2017, 2138-76.2017,
2132-69.2017, 2140-46.2017 e 2139-61.2017.2017Autor(a): Maria das Graças Oliveira dos SantosRé(u): Banco Itaú BMG
Consignados S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-
GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça,
que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia
grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 2135-24.2017, 2141-31.2017, 2131-84.2017, 2143-98.2017, 2138-76.2017, 2132-69.2017,
2140-46.2017 e 2139-61.2017.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de
conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado perante a parte
requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja questionado um
contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em séria possibilidade de julgamento
conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação de
competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade processual
de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed.,
2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o
pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para esclarecer que "nem
sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado
com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em
primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito
Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para
julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º,
LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a
declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as consequentes sanções
legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação e as de números
2135-24.2017, 2141-31.2017, 2131-84.2017, 2143-98.2017, 2138-76.2017, 2132-69.2017, 2140-46.2017 e 2139-61.2017.2017.Em
deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às
partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento
destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
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contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado; juntado
pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste
a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de
que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou
pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a
designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2019, às 15h50min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus
da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de
que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se
presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do
réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351
do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o
julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não
havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de
que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002283-35.2017.8.10.0102 (22832017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2283-35.2017.8.10.0102, 2279-95.2017, 2284-20.2017, 2280-80.2017, 2281-65.2017, 1347-10.2017 e
1342-85.2017Autor(a): Pedro Pereira de OliveiraRé(u): Banco Itaú BMG Consignados S.ADESPACHO(Visto em
Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que
tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº
8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos
feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos
processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de
postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números 2279-95.2017,
2284-20.2017, 2280-80.2017, 2281-65.2017, 1347-10.2017 e 1342-85.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se
a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas
ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além
para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso
que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações
sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios
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Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que
"[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a
celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a
mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as
consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação
e as de números 2279-95.2017, 2284-20.2017, 2280-80.2017, 2281-65.2017, 1347-10.2017 e 1342-85.2017.Em deferência ao
quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que,
ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as
seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO
JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art.
6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e
modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo
consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do
consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do
empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar
em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à
propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de
contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de
perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil
(CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a
utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício
existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do
negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO
DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade
do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será
cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de
embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR
DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de
quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz
das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres
legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando
corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de
convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base
nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a realização do
empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte
requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua
negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que
tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou
pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a
designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2019, às 14h20min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus
da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de
que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se
presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do
réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351
do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o
julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não
havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de
que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
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Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002292-31.2016.8.10.0102 (22922016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RAIMUNDO MARTINS DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS ( OAB 13913-MA )

REU: BANCO BRADESCO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2292-31.2016.8.10.0102, 2296-68.2016, 2298-38.2016 e 2295-83.2016Autor(a): Raimundo Martins da
ConceiçãoRé(u): Banco Bradesco S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi
realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 2296-68.2016, 2298-38.2016 e 2295-83.2016, ajuizados contra a mesma parte requerida,
verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a
legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente
contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a
rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária,
com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a
presente ação e as de números 2296-68.2016, 2298-38.2016 e 2295-83.2016.Em deferência ao quanto firmado no IRDR
mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa
ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas
firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA,
COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
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adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de
2019, às 09h30min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002326-69.2017.8.10.0102 (23262017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: DAMIÃO CÍCERO DA SILVA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2326-69.2017.2017.8.10.0102, 2323-17.2017, 2329-24.2017, 2325-84.2017, 2331-91.2017, 2322-32.2017
e 2330-09.2017Autor(a): Damião Cícero da SilvaRé(u): Banco Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em
Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que
tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº
8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos
feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos
processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de
postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números 2323-17.2017,
2329-24.2017, 2325-84.2017, 2331-91.2017, 2322-32.2017 e 2330-09.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se
a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas
ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além
para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso
que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações
sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que
"[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a
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celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a
mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as
consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação
e as de números 2323-17.2017, 2329-24.2017, 2325-84.2017, 2331-91.2017, 2322-32.2017 e 2330-09.2017.Em deferência ao
quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que,
ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as
seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO
JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art.
6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e
modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo
consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do
consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do
empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar
em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à
propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de
contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de
perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil
(CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a
utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício
existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do
negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO
DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade
do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será
cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de
embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR
DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de
quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz
das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres
legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando
corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de
convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base
nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a realização do
empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte
requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua
negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que
tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou
pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a
designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2019, às 17h50min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus
da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de
que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se
presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do
réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351
do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o
julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não
havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de
que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998
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PROCESSO Nº 0002332-76.2017.8.10.0102 (23322017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: DAMIÃO CÍCERO DA SILVA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO CIFRA

AUTOS EM CONEXÃO: 2332-76.2017.8.10.0102 e 2327-54.2017Autor(a): Damião Cícero da SilvaRé(u): Banco Cifra
S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado
aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a
Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o
retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim
da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova
suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com o de número
2327-54.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em
todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que
os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que
a tramitação independente desses processos implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a
economia processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a
economia processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação
de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código
de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No
entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será
suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador
deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em
segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse
motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão
entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente
de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de
empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática
ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação e a de número 2327-54.2017.Em deferência ao quanto firmado
no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão
relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses
jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
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depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de
2019, às 18h00min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002443-94.2016.8.10.0102 (24432016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ORISMAR OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2443-94.2016.8.10.0102, 2445-64.2016 e 2444-79.2017Autor(a): Orismar Oliveira da SilvaRé(u): Banco
Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi realizado o
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o
Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral
de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia
grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 2445-64.2016 e 2444-79.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a
necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta
diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que
objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma
instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a
conexão entre a presente ação e as de números 2445-64.2016 e 2444-79.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR
mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa
ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas
firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA,
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COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora
continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se
demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los.
Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados,
sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja
acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de
2019, às 10h50min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo
réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte
autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não
havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que
pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento
conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo
necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que
configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002532-83.2017.8.10.0102 (25322017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: DELFINO ALVES FIGUEREDO
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
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REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA

AUTOS EM CONEXÃO: 2532-83.2017.2017.8.10.0102, 2534-53.2017, 2535-38.2017, 2533-68.2017, 2530-16.2017 e
2529-31.2017 Autor(a): Delfino Alves FigueredoRé(u): Banco Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em
Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que
tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº
8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos
feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos
processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de
postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números 2534-53.2017,
2535-38.2017, 2533-68.2017, 2530-16.2017 e 2529-31.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade
de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo
realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito
seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em séria
possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim
de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem possível que
atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito
Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações
quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para
esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso que
ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam
reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que
"[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a
celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a
mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as
consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação
e as de números 2534-53.2017, 2535-38.2017, 2533-68.2017, 2530-16.2017 e 2529-31.2017 .Em deferência ao quanto firmado no
IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão
relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses
jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
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nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de
2019, às 17h40min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002596-30.2016.8.10.0102 (25962016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ADELSON GOMES DA SILVA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO PANAMERICANO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2596-30.2016.8.10.0102, 2589-38.2016 e 2597-15.2016Autor(a): Adelson Gomes da SilvaRé(u): Banco
Panamericano S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi realizado o julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-
GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça,
que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia
grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 2589-38.2016 e 2597-15.2016, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a
necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta
diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que
objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma
instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a
conexão entre a presente ação e as de números 2589-38.2016 e 2597-15.2016.Em deferência ao quanto firmado no IRDR
mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa
ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas
firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA,
COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
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a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora
continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se
demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los.
Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados,
sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja
acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de
2019, às 11h50min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo
réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte
autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não
havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que
pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento
conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo
necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que
configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002598-97.2016.8.10.0102 (25982016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ADELSON GOMES DA SILVA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2598-97.2016.8.10.0102, 2591-08.2016, 2600-67.2016 e 2594-60.2016Autor(a): Adelson Gomes da
SilvaRé(u): Itaú Unibanco Holding S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi
realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
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conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 2591-08.2016, 2600-67.2016 e 2594-60.2016, ajuizados contra a mesma parte requerida,
verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a
legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece
que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a
jurisprudência vão um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar
quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as
razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a
economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo
Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art.
55).Ora, atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na
espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 2591-08.2016, 2600-67.2016 e 2594-60.2016.Em deferência ao
quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que,
ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as
seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO
JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art.
6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e
modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo
consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do
consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do
empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar
em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à
propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de
contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de
perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil
(CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a
utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício
existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do
negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO
DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade
do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será
cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de
embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR
DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de
quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz
das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres
legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando
corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de
convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base
nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a realização do
empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o
respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá
juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir
essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo
atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que
não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de
audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 12h00min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova
conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que
deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
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contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não
seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do
CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as
matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum
de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada
uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento
antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam
as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou
utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito
há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso.
Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson
Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002602-37.2016.8.10.0102 (26022016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANA RITA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2602-37.2016.8.10.0102, 2603-22.2016, 2604-07.2016 e 2605-89.2016Autor(a): Ana Rita Rodrigues dos
SantosRé(u): Banco Bradesco S. ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi
realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 2603-22.2016, 2604-07.2016 e 2605-89.2016, ajuizados contra a mesma parte requerida,
verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a
legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece
que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a
jurisprudência vão um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar
quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as
razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a
economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo
Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art.
55).Ora, atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na
espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 2603-22.2016, 2604-07.2016 e 2605-89.2016.Em deferência ao
quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que,
ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as
seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO
JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art.
6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e
modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo
consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do
consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do
empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar
em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à
propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de
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contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de
perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil
(CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a
utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício
existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do
negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO
DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade
do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será
cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de
embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR
DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de
quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz
das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres
legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando
corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de
convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base
nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a realização do
empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o
respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá
juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir
essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo
atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que
não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de
audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 16h50min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova
conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que
deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não
seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do
CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as
matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum
de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada
uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento
antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam
as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou
utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito
há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso.
Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson
Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002606-74.2016.8.10.0102 (26062016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANA RITA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO PANAMERICANO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2606-74.2016.8.10.0102, 2608-44.2016, 2607-59.2016 e 2609-29.2016Autor(a): Ana Rita Rodrigues dos
SantosRé(u): Banco Panamericano S. ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi
realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 2608-44.2016, 2607-59.2016 e 2609-29.2016, ajuizados contra a mesma parte requerida,
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verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a
legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece
que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a
jurisprudência vão um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar
quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as
razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a
economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo
Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art.
55).Ora, atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na
espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 2608-44.2016, 2607-59.2016 e 2609-29.2016.Em deferência ao
quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que,
ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as
seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO
JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art.
6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e
modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo
consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do
consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do
empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar
em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à
propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de
contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de
perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil
(CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a
utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício
existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do
negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO
DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade
do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será
cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de
embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR
DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de
quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz
das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres
legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando
corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de
convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base
nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a realização do
empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o
respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá
juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir
essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo
atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que
não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de
audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 16h40min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova
conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que
deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
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tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não
seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do
CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as
matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum
de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada
uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento
antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam
as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou
utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito
há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso.
Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson
Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002656-66.2017.8.10.0102 (26562017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: DIONIZIO FERNANDES DE ARAUJO
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO BRADESCO S.A

AUTOS EM CONEXÃO: 2656-66.2017.8.10.0102, 2652-29.2017, 2651-44.2017, 2655-81.2017, 2654-96.2017, 2653-14.2017 e
2650-59.2017Autor(a): Dionízio Fernandes de AraújoRé(u): Banco Bradesco S.A e Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto
em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos
processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a
Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o
retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim
da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova
suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números
2652-29.2017, 2651-44.2017, 2655-81.2017, 2654-96.2017, 2653-14.2017 e 2650-59.2017, ajuizados contra a mesma parte
requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona
a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece
que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a
jurisprudência vão um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar
quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as
razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a
economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo
Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art.
55).Ora, atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na
espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 2652-29.2017, 2651-44.2017, 2655-81.2017, 2654-96.2017,
2653-14.2017 e 2650-59.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º,
10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão
observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA
PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
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não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado.Se
apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora continue a negar a existência do negócio
jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a
impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino:
1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 11h30min, neste Fórum;2. a distribuição do
ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-
os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir,
sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não
seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do
CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as
matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum
de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada
uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento
antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam
as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou
utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito
há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso.
Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson
Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002739-19.2016.8.10.0102 (27392016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: SABINO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO BMG S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2739-19.2016.8.10.0102, 2736-64.2016, 2734-94.2016, 2745-26.2016, 2733-12.2016, 2735-79.2016,
2732-27.2016, 2737-49.2016 e 2738-34.2016Autor(a): Sabino Pereira dos SantosRé(u): Banco BMG S.ADESPACHO(Visto em
Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que
tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº
8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos
feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos
processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de
postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números 2736-64.2016,
2734-94.2016, 2745-26.2016, 2733-12.2016, 2735-79.2016, 2732-27.2016, 2737-49.2016 e 2738-34.2016, ajuizados contra a
mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o
autor questiona a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são
fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente
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desses processos implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A
doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já
que são semelhantes, é bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões
contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo
Civil, por sua vez, estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No
entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será
suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador
deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em
segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse
motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão
entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação
independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de
contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa
alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 2736-64.2016, 2734-94.2016,
2745-26.2016, 2733-12.2016, 2735-79.2016, 2732-27.2016, 2737-49.2016 e 2738-34.2016.Em deferência ao quanto firmado no
IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão
relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses
jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora
continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se
demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los.
Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados,
sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja
acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de
2019, às 15h50min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo
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réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte
autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não
havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que
pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento
conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo
necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que
configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002814-24.2017.8.10.0102 (28142017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANTONIO FERREIRA DE MORAES
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2814-24.2017.8.10.0102, 2813-39.2017, 3562-56.2017 e 3561-71.2017Autor(a): Antônio Ferreira de
MoraesRé(u): Banco Itaú BMG S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi
realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 2813-39.2017, 3562-56.2017 e 3561-71.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida,
verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a
legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece
que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a
jurisprudência vão um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar
quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as
razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a
economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo
Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art.
55).Ora, atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na
espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 2813-39.2017, 3562-56.2017 e 3561-71.2017.Em deferência ao
quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que,
ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as
seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO
JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art.
6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e
modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo
consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do
consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do
empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar
em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à
propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de
contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de
perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil
(CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a
utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício
existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do
negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO
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DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade
do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será
cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de
embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR
DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de
quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz
das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres
legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando
corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de
convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base
nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a realização do
empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o
respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá
juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir
essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo
atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que
não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de
audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 14h20min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova
conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que
deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não
seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do
CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as
matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum
de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada
uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento
antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam
as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou
utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito
há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso.
Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson
Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002831-60.2017.8.10.0102 (28312017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: GENEZILDA VIEIRA DE SOUZA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 2831-60.2017.8.10.0102, 2830-75.2017, 2837-67.2017, 2836-82.2017 e 2833-30.2017 Autor(a): Genezilda
Vieira de SouzaRé(u): Banco Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de
setembro de 2018, foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados,
bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019,
ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo
no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu
regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima
mencionada.Analisando o presente feito com os de números 2830-75.2017, 2837-67.2017, 2836-82.2017 e 2833-30.2017,
ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos
acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos
questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação
independente desses processos implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia
processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia
processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de
decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de
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Processo Civil, por sua vez, estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de
pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério
será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o
julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões
conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed.,
pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os
processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo
sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a
tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade
de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa
alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 2830-75.2017, 2837-67.2017,
2836-82.2017 e 2833-30.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º,
10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão
observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA
PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado.Se
apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora continue a negar a existência do negócio
jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a
impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino:
1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 15h30min, neste Fórum;2. a distribuição do
ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-
os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir,
sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não
seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do
CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as
matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum
de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada
uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento
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antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam
as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou
utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito
há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso.
Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson
Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0002940-74.2017.8.10.0102 (29402017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: VALDIMIR REIS BRITO
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO ITAU BMG

AUTOS EM CONEXÃO: 2940-74.2017.8.10.0102, 2942-44.2017 e 2944-14.2017Autor(a): Valdimir Reis BritoRé(u): Banco Itaú
BMG S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi realizado o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-
GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça,
que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia
grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 2942-44.2017 e 2944-14.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a
necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta
diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que
objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma
instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a
conexão entre a presente ação e as de números 2942-44.2017 e 2944-14.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR
mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa
ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas
firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA,
COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
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estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora
continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se
demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los.
Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados,
sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja
acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de
2019, às 16h20min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo
réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte
autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não
havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que
pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento
conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo
necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que
configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003020-38.2017.8.10.0102 (30202017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARINA MARINHO NEPOMUCENO
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 3020-38.2017.8.10.0102, 3150-28.2017, 3029-97.2017, 3018-68.2017, 3026-45.2017 e
3024-75.2017Autor(a): Marinha Marinho NepomucenoRé(u): Banco Itaú BMG Consignados S.ADESPACHO(Visto em
Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que
tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº
8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos
feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos
processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de
postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números 3150-28.2017,
3029-97.2017, 3018-68.2017, 3026-45.2017 e 3024-75.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade
de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo
realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito
seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em séria
possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim
de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem possível que
atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito
Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que são conexas
duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco
além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É
preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas
ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus
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Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta
diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que
objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma
instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a
conexão entre a presente ação e as de números 3150-28.2017, 3029-97.2017, 3018-68.2017, 3026-45.2017 e 3024-75.2017..Em
deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às
partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento
destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado.Se
apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora continue a negar a existência do negócio
jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a
impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino:
1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 10h30min, neste Fórum;2. a distribuição do
ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-
os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir,
sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não
seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do
CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as
matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum
de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada
uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento
antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam
as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou
utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito
há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso.
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Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson
Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003022-08.2017.8.10.0102 (30222017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARINA MARINHO NEPOMUCENO
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 3022-08.2017.8.10.0102, 3028-15.2017 e 3034-22.2017Autor(a): Marina Marinho NepomucenoRé(u):
Banco Bradesco Financiamento S. ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi
realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 3028-15.2017 e 3034-22.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a
necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta
diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que
objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma
instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a
conexão entre a presente ação e as de números 3028-15.2017 e 3034-22.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR
mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa
ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas
firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA,
COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,

Página 900 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora
continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se
demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los.
Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados,
sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja
acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de
2019, às 10h40min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo
réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte
autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não
havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que
pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento
conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo
necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que
configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003062-87.2017.8.10.0102 (30622017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: TEREZINHA PINHEIRO ALVES
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO BRADESCO SA

AUTOS EM CONEXÃO: 3062-87.2017.2017.8.10.0102, 3063-72.2017, 3061-05.2017, 3066-27.2017 e 3065-42.2017Autor(a):
Terezinha Pinheiro AlvesRé(u): Banco Bradesco S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de
2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 3063-72.2017, 3061-05.2017, 3066-27.2017 e 3065-42.2017, ajuizados contra a mesma parte
requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona
a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente
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contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a
rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária,
com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a
presente ação e as de números 3063-72.2017, 3061-05.2017, 3066-27.2017 e 3065-42.2017.Em deferência ao quanto firmado no
IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão
relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses
jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de
2019, às 17h00min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003070-64.2017.8.10.0102 (30702017)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RAIMUNDA OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: ITAÚ UNIBANCO

AUTOS EM CONEXÃO: 3070-64.2017.2017.8.10.0102, 502-75.2017, 507-97.2017, 506-15.2017, 505-30.2017,
504-45.2017Autor(a): Raimunda Oliveira dos SantosRé(u): Banco Itaú Unibanco S.ADESPACHO(Visto em
Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que
tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº
8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos
feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos
processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de
postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números 502-75.2017,
507-97.2017, 506-15.2017, 505-30.2017, 504-45.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de
reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado
perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja
questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em séria possibilidade de
julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação
de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade
processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual
Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for
comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para esclarecer que
"nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja
conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam
reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que
"[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a
celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a
mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as
consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação
e as de números 502-75.2017, 507-97.2017, 506-15.2017, 505-30.2017, 504-45.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR
mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa
ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas
firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA,
COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
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da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de
2019, às 16h40min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003186-07.2016.8.10.0102 (31862016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: SABINO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 3186-07.2016.8.10.0102, 3190-44.2016, 3184-37.2016, 3189-59.2016, 3188-74.2016, 3185-22.2016,
3183-52.2016, 3191-29.2016 e 3187-89.2016.Autor(a): Sabino Pereira dos SantosRé(u): Banco Itaú Consignado
S/ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado
aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a
Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o
retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim
da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova
suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números
3190-44.2016, 3184-37.2016, 3189-59.2016, 3188-74.2016, 3185-22.2016, 3183-52.2016, 3191-29.2016 e 3187-89.2016,
ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos
acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos
questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação
independente desses processos implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia
processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia
processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de
decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de
Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto,
a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para
identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em
mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo,
favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo
que no novo Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º
do art. 55).Atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como
na espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
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reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 3190-44.2016, 3184-37.2016, 3189-59.2016, 3188-74.2016,
3185-22.2016, 3183-52.2016, 3191-29.2016 e 3187-89.2016.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo,
em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual
perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR
MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO
SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da
prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no
caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art.
373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou
outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o
consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer
a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos
bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de
provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR
MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é
plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios
admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de
empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses
legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR
UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando
restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como
demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de
enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no
IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO
VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando
vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo
vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico
(CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC),
observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios
jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da
contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de
2019, às 09h00min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003206-95.2016.8.10.0102 (32062016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANTONIO SANTOS RODRIGUES
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ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 3206-95.2016.8.10.0102, 3208-65.2016, 3203-43.2016 e 3204-28.2016Autor(a): Antônio Santos
RodriguesRé(u): Banco Itaú BMG Consignados S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de
2018, foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 3208-65.2016, 3203-43.2016 e 3204-28.2016, ajuizados contra a mesma parte requerida,
verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a
legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece
que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a
jurisprudência vão um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar
quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as
razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a
economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo
Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art.
55).Ora, atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na
espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 3208-65.2016, 3203-43.2016 e 3204-28.2016.Em deferência ao
quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que,
ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as
seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO
JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art.
6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e
modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo
consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do
consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do
empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar
em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à
propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de
contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de
perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil
(CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a
utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício
existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do
negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO
DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade
do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será
cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de
embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR
DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de
quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz
das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres
legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando
corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de
convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base
nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a realização do
empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o
respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá
juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir
essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo
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atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que
não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de
audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 11h20min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova
conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que
deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não
seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do
CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as
matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum
de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada
uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento
antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam
as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou
utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito
há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso.
Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson
Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003221-30.2017.8.10.0102 (32212017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ISABEL GOMES DA SILVA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

AUTOS EM CONEXÃO: 3221-30.2017.8.10.0102, 3216-08.2017, 3213-53.2017, 3214-38.2017, 3223-97.2017, 3225-67.2017,
3220-45.2017 e 3224-82.2017Autor(a): Isabel Gomes da SilvaRé(u): Banco Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em
Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que
tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº
8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos
feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos
processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de
postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números 3216-08.2017,
3213-53.2017, 3214-38.2017, 3223-97.2017, 3225-67.2017, 3220-45.2017 e 3224-82.2017, ajuizados contra a mesma parte
requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona
a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente
contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a
rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária,
com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a
presente ação e as de números 3216-08.2017, 3213-53.2017, 3214-38.2017, 3223-97.2017, 3225-67.2017, 3220-45.2017 e
3224-82.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015,
esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do
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julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado; juntado
pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste
a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de
que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou
pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a
designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2019, às 10h40min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus
da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de
que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se
presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do
réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351
do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o
julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não
havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de
que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003439-58.2017.8.10.0102 (34392017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA ( OAB 16482-MA )
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REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

AUTOS EM CONEXÃO: 3439-58.2017.8.10.0102, 3490-69.2017, 3438-73.2017, 3491-54.2017 e 3489-84.2017Autor(a): Pedro
Pereira dos SantosRé(u): Banco Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de
setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados,
bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019,
ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo
no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu
regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima
mencionada.Analisando o presente feito com os de números 3490-69.2017, 3438-73.2017, 3491-54.2017 e 3489-84.2017,
ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos
acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos
questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação
independente desses processos implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia
processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia
processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de
decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de
Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto,
a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para
identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em
mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo,
favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo
que no novo Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º
do art. 55).Atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como
na espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 3490-69.2017, 3438-73.2017, 3491-54.2017 e 3489-84.2017.Em
deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às
partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento
destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado; juntado
pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste
a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de
que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou
pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a
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designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2019, às 15h30min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus
da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de
que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se
presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do
réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351
do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o
julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não
havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de
que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003465-56.2017.8.10.0102 (34652017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA DALVA COSTA SILVA
ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA ( OAB 16482-MA )
REU: BANCO BMG S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 3465-56.2017.2017.8.10.0102, 3454-27.2017, 3447-35.2017, 3445-65.2017, 3471-63.2017, 3477-70.2017,
3463-86.2017, 3458-64.2017, 3456-94.2017, 3464-71.2017, 3455-12.2017, 3457-79.2017, 3461-19.2017, 3479-40.2017,
3460-34.2017, 3426-59.2017, 3427-44.2017 e 3466-41.2017.Autor(a): Maria Dalva Costa SilvaRé(u): Banco BMG
S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado
aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a
Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o
retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim
da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova
suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números
3454-27.2017, 3447-35.2017, 3445-65.2017, 3471-63.2017, 3477-70.2017, 3463-86.2017, 3458-64.2017, 3456-94.2017,
3464-71.2017, 3455-12.2017, 3457-79.2017, 3461-19.2017, 3479-40.2017, 3460-34.2017, 3426-59.2017, 3427-44.2017 e
3466-41.2017., ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em
todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que
os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que
a tramitação independente desses processos implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a
economia processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a
economia processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação
de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código
de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No
entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será
suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador
deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em
segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse
motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão
entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente
de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de
empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática
ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 3454-27.2017, 3447-35.2017, 3445-65.2017,
3471-63.2017, 3477-70.2017, 3463-86.2017, 3458-64.2017, 3456-94.2017, 3464-71.2017, 3455-12.2017, 3457-79.2017,
3461-19.2017, 3479-40.2017, 3460-34.2017, 3426-59.2017, 3427-44.2017 e 3466-41.2017.Em deferência ao quanto firmado no
IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão
relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses
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jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de
2019, às 10h00min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003467-26.2017.8.10.0102 (34672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA DALVA COSTA SILVA
ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA ( OAB 16482-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

AUTOS EM CONEXÃO: 3467-26.2017.2017.8.10.0102, 3452-57.2017, 3476-85.2017, 3425-74.2017, 2221-92.2017, 3451-72.2017,
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3480-25.2017, 3482-92.2017, 3474-18.2017, 3486-32.2017, 3483-77.2017 e 3428-29.2017Autor(a): Maria Dalva Costa SilvaRé(u):
Banco Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi
realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 3452-57.2017, 3476-85.2017, 3425-74.2017, 2221-92.2017, 3451-72.2017, 3480-25.2017,
3482-92.2017, 3474-18.2017, 3486-32.2017, 3483-77.2017 e 3428-29.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se
a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas
ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além
para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso
que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações
sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que
"[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a
celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a
mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as
consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação
e as de números 3452-57.2017, 3476-85.2017, 3425-74.2017, 2221-92.2017, 3451-72.2017, 3480-25.2017, 3482-92.2017,
3474-18.2017, 3486-32.2017, 3483-77.2017 e 3428-29.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo,
em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual
perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR
MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO
SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da
prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no
caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art.
373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou
outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o
consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer
a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos
bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de
provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR
MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é
plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios
admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de
empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses
legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR
UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando
restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como
demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de
enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no
IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO
VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando
vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo
vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico
(CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC),
observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios
jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da
contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato,
deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de
cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de
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2019, às 09h00min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos
os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica
à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica,
intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de
forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio
das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se
apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à
dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte
demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal
circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como
mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003472-48.2017.8.10.0102 (34722017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARIA DALVA COSTA SILVA
ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA ( OAB 16482-MA )

REU: BANCO PAN ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO PANAMERICANO

AUTOS EM CONEXÃO: 3472-48.2017.2017.8.10.0102, 3450-87.2017, 3475-03.2017, 3484-62.2017, 3473-33.2017, 3459-49.2017,
3462-04.2017, 3448-20.2017, 3449-05.2017, 3446-50.2017, 3468-11.2017, 3453-42.2017, 3470-78.2017 e 3478-55.2017Autor(a):
Maria Dalva Costa SilvaRé(u): Banco PAN S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018
foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 3450-87.2017, 3475-03.2017, 3484-62.2017, 3473-33.2017, 3459-49.2017, 3462-04.2017,
3448-20.2017, 3449-05.2017, 3446-50.2017, 3468-11.2017, 3453-42.2017, 3470-78.2017 e 3478-55.2017, ajuizados contra a
mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o
autor questiona a legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são
fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente
desses processos implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A
doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já
que são semelhantes, é bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões
contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo
Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina
e a jurisprudência vão um pouco além para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar
quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as
razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a
economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo
Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art.
55).Atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na
espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 3450-87.2017, 3475-03.2017, 3484-62.2017, 3473-33.2017,
3459-49.2017, 3462-04.2017, 3448-20.2017, 3449-05.2017, 3446-50.2017, 3468-11.2017, 3453-42.2017, 3470-78.2017 e
3478-55.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015,
esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do
julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
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DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado; juntado
pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste
a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de
que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou
pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a
designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 09h30min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus
da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de
que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se
presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do
réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351
do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o
julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não
havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de
que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003800-75.2017.8.10.0102 (38012017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: LEODINA SOUSA DE CARVALHO
ADVOGADO: JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II ( OAB 10833-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 3800-75.2017.8.10.0102, 3799-90.2017 e 3803-30.2017Autor(a): Leodina Sousa de CarvalhoRé(u): Banco
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Bradesco S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi realizado o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-
GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça,
que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia
grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 3799-90.2017 e 3803-30.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a
necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que são
conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão
um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver
reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para
que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual".
(Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta
diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que
objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma
instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a
conexão entre a presente ação e as de números 3799-90.2017 e 3803-30.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR
mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa
ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas
firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA,
COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR):
"Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do
CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo
do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante
a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido
de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses
em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe
à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os
meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de
vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública
para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser
discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e
158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos
consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte
autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as
hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão
proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não
estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que,
havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III,
do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos
negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização
da contratação, obrigada a comprovar a realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do
depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora
continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se
demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los.
Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados,
sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja
acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de
2019, às 14h00min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por
seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem
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representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa
expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta
automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento
injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de
que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação
(art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré
que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do
CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo
réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte
autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não
havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que
pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o julgamento
conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não havendo
necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de que
configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003805-97.2017.8.10.0102 (38062017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: LEODINA SOUSA DE CARVALHO
ADVOGADO: JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II ( OAB 10833-MA )
REU: BANCO ITAU BMG S/A

AUTOS EM CONEXÃO: 3805-97.2017.8.10.0102, 3802-45.2017, 3804-15.2017 e 3801-60.2017Autor(a): Leodina Sousa de
CarvalhoRé(u): Banco Itaú BMG S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi
realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em
conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria
Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da
perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento,
ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o
presente feito com os de números 3802-45.2017, 3804-15.2017 e 3801-60.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida,
verifica-se a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a
legalidade de empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos.
Assim, ainda que em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos
implicaria em séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A
conexão, para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é
bem possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr,
Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece
que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a
jurisprudência vão um pouco além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar
quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as
razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a
economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo
Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art.
55).Ora, atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na
espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à
mesma instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto,
reconheço a conexão entre a presente ação e as de números 3802-45.2017, 3804-15.2017 e 3801-60.2017.Em deferência ao
quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que,
ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as
seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO
JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art.
6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e
modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo
consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do
consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do
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empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar
em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à
propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de
contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de
perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil
(CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a
utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício
existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do
negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO
DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade
do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será
cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de
embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR
DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de
quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz
das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres
legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando
corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de
convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base
nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a realização do
empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado.Se apresentado o
respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora continue a negar a existência do negócio jurídico, deverá
juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir
essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo
atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos, uma vez que
não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a designação de
audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 14h10min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus da prova
conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de que
deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não
seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do
CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as
matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum
de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada
uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento
antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam
as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou
utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito
há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso.
Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson
Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0003859-63.2017.8.10.0102 (38602017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: HELENA BORGES
ADVOGADO: JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II ( OAB 10833-MA )

REU: BANCO BRADESCO SA

AUTOS EM CONEXÃO: 3859-63.2017.8.10.0102, 3858-78.2017 e 3860-48.2017Autor(a): Helena BorgesRé(u): Banco Bradesco
S.ADESPACHO(Visto em Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado
aos processos que tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a
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Recomendação CGJ nº 8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o
retorno da tramitação dos feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim
da suspensão dos processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova
suspensão em caso de postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números
33858-78.2017 e 3860-48.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade de reconhecimento de
conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo realizado perante a parte
requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito seja questionado um
contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em séria possibilidade de julgamento
conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim de modificação de
competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem possível que atividade processual
de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 12ª ed.,
2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o
pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além para esclarecer que "nem
sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso que ele seja conciliado
com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em
primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito
Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que "[s]erão reunidos para
julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a celeridade processual (art. 5º,
LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a
declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as consequentes sanções
legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação e as de números
3858-78.2017 e 3860-48.2017.Em deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º,
10 do CPC/2015, esclarece às partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão
observadas, quando do julgamento destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA
PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado; juntado
pela parte requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste
a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de
que tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou
pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a
designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2019, às 11h00min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus
da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de
que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
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(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se
presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do
réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351
do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o
julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não
havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de
que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0004106-44.2017.8.10.0102 (41072017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANISIO MATIAS DE SOUSA
ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA ( OAB 16482-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA

AUTOS EM CONEXÃO: 4106-44.2017.8.10.0102, 4103-89.2017, 4104-74.2017, 4100-37.2017, 4105-59.2017,
4102-07.2017Autor(a): Anísio Matias de SousaRé(u): Banco Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em
Correição)Considerando que, no dia 12 de setembro de 2018, foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que
tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº
8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos
feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos
processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de
postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números 4103-89.2017,
4104-74.2017, 4100-37.2017, 4105-59.2017, 4102-07.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se a necessidade
de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de empréstimo
realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que em cada feito
seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em séria
possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão, para fim
de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem possível que
atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de Direito
Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que são conexas
duas ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco
além, para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É
preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas
ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus
Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil
estabelece que "[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Ora, atenta
diretamente contra a celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que
objetivam, a rigor, a mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma
instituição bancária, com as consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a
conexão entre a presente ação e as de números 4103-89.2017, 4104-74.2017, 4100-37.2017, 4105-59.2017, 4102-07.2017.Em
deferência ao quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às
partes que, ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento
destes feitos, as seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto-, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
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autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente
capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito,
não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de
sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a
anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE,
APRESENTADA PELO DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a
inexistência ou invalidade do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da
instituição bancária, será cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação
dada, após julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE
(POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO
DO SENHOR DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser
discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e
dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos,
especificando corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade
de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com
base nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a
realização do empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado.Se
apresentado o respectivo instrumento particular pela instituição financeira, e a autora continue a negar a existência do negócio
jurídico, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a
impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que tentou obtê-los. Fica, ainda, a parte autora obrigada a
comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou de pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar
nos autos, uma vez que não será proferida sentença ilíquida, caso o pedido seja acolhido.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino:
1. a designação de audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 11h40min, neste Fórum;2. a distribuição do
ônus da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-
os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir,
sob a pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica a instituição financeira advertida, também, de que, caso não
seja apresentada defesa, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do
CPC/2015).Após a resposta do réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as
matérias contidas nos arts. 350 e 351 do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum
de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada
uma delas, ou, se desejam o julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento
antecipado do feito, não havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam
as partes advertidas de que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou
utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito
há impugnação de um contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso.
Publique-se. Cite-se. Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson
Santos da SilvaJuiz de Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0001363-61.2017.8.10.0102 (13632017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: PEDRO TORQUATO GUIMARÃES
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

AUTOS EM CONEXÃO: 1363-61.2017.8.10.0102, 1397-36.2017, 1364-46.2017,1367-98.2017, 1398-21.2017, 1366-16.2017 e
1365-31.2017Autor(a): Pedro Torquato GuimarãesRé(u): Banco Bradesco Financiamento S.ADESPACHO(Visto em
Correição)Considerando que no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 53983/2016, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, relacionado aos processos que
tratam sobre empréstimos consignados, bem como levando em conta o Ofício CIRC-GCGJ - 892018 e a Recomendação CGJ nº
8/2019, datada de 21 de agosto de 2019, ambos da Corregedoria Geral de Justiça, que autorizaram o retorno da tramitação dos
feitos relativos à matéria mencionada, salvo no tocante ao ônus da perícia grafotécnica, determino o fim da suspensão dos
processos acima citados para que tenham seu regular prosseguimento, ressalvada a possibilidade de nova suspensão em caso de
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postulação de perícia na modalidade acima mencionada.Analisando o presente feito com os de números 1397-36.2017,
1364-46.2017,1367-98.2017, 1398-21.2017, 1366-16.2017 e 1365-31.2017, ajuizados contra a mesma parte requerida, verifica-se
a necessidade de reconhecimento de conexão entre eles.Em todos os feitos acima citados o autor questiona a legalidade de
empréstimo realizado perante a parte requerida, sustentando que os contratos questionados são fraudulentos. Assim, ainda que
em cada feito seja questionado um contrato específico, o certo que a tramitação independente desses processos implicaria em
séria possibilidade de julgamento conflitante, além de atentar contra a economia processual.A doutrina ensina que "A conexão,
para fim de modificação de competência, tem por objetivo promover a economia processual (já que são semelhantes, é bem
possível que atividade processual de uma sirva a outra) e evitar a prolação de decisões contraditórias". (Fredie Didier Jr, Curso de
Direito Processual Civil, 12ª ed., 2010, pág. 156). O art. 55 do novo Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas
ações quando lhes for comum o pedido (objeto) ou a causa de pedir. No entanto, a doutrina e a jurisprudência vão um pouco além
para esclarecer que "nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver reunião. É preciso
que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações
sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer a economia processual". (Marcus Vinícius Rios
Gonçalves, Direito Processual Civil, 4ª Ed., pág. 122).Por esse motivo que no novo Código de Processo Civil estabelece que
"[s]erão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (§3º do art. 55).Atenta diretamente contra a
celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) a tramitação independente de feitos, como na espécie, que objetivam, a rigor, a
mesma coisa, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratação de empréstimos ligados à mesma instituição bancária, com as
consequentes sanções legais decorrentes dessa alegada prática ilícita.Ante o exposto, reconheço a conexão entre a presente ação
e as de números 1397-36.2017, 1364-46.2017,1367-98.2017, 1398-21.2017, 1366-16.2017 e 1365-31.2017.Em deferência ao
quanto firmado no IRDR mencionado, este Juízo, em obediência aos arts. 6º, 9º, 10 do CPC/2015, esclarece às partes que,
ressalvada a questão relativa ao ônus de eventual perícia grafotécnica, serão observadas, quando do julgamento destes feitos, as
seguintes teses jurídicas firmadas:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO
SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO
JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art.
6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e
modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo
consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do
consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do
empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar
em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto, documentos indispensáveis à
propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de
contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de
perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova";2ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR
DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA): "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil
(CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a
utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício
existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do
negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)";3ª TESE (POR UNANIMIDADE, APRESENTADA PELO
DESEMBARGADOR RELATOR): "Nos casos de empréstimos consignados, quando restar configurada a inexistência ou invalidade
do contrato celebrado entre a instituição financeira e a parte autora, bem como demonstrada a má-fé da instituição bancária, será
cabível a repetição de indébito em dobro, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis" (Redação dada, após julgamento de
embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no IRDR nº 53.983/2016)";4ª TESE (POR MAIORIA,
APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA COM O ADENDO DO SENHOR
DESEMBARGADOR JOSEMAR LOPES DOS SANTOS): "Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de
quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz
das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres
legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando
corretamente as características do contrato (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se, todavia, a possibilidade de
convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170)". Assim, com base
nas teses acima citadas, fica a parte demandada, caso sustente a realização da contratação, obrigada a comprovar a realização do
empréstimo, com a juntada do instrumento contratual e/ou do depósito/transferência do valor contratado; juntado pela parte
requerida esses documentos, caso a autora continue a negar tal fato, deverá juntar cópia do extrato bancário que ateste a sua
negativa, salvo se demonstrar, fundamentadamente, a impossibilidade de cumprir essa medida, inclusive juntando provas de que
tentou obter tais documentos. Fica, ainda, a parte autora obrigada a comprovar o quantitativo atualizado de descontos ou
pagamentos de parcelas realizados, sob pena de utilização do que constar nos autos.CONCLUSÃOAnte o exposto, determino: 1. a
designação de audiência de conciliação para o dia 04 de novembro de 2019, às 12h00min, neste Fórum;2. a distribuição do ônus
da prova conforme acima delineado.Cite-se o réu e intime-se o autor por seu advogado (art. 334, §3º, CPC/2015), advertindo-os de
que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a
pena de reconhecimento de ausência.Caso haja recusa expressa do réu no tocante à audiência de conciliação, desde que
manifestada em até 10 (dez) dias antes do ato, fica esta automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para
contestação (NCPC, art. 335, II).O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(§ 8º, art. 334, CPC/2015).Fica a parte ré advertida de que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro
marcada, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação (art. 335 e ss do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
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a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e despacho (cópias em anexo). Dado ao volume de feitos dessa natureza que
tramitam nesta Comarca, este Juízo solicita a parte ré que junte a contestação já na audiência de conciliação, como forma de
cooperar para a celeridade do julgamento (art. 6º do CPC/2015).Fica advertido também que caso não seja apresentada defesa, se
presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (a) (art. 344 do CPC/2015).Após a resposta do
réu, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, somente se alegadas as matérias contidas nos arts. 350 e 351
do NCPC.Não havendo necessidade de réplica, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de cada uma delas, ou, se desejam o
julgamento conforme o estado do processo. O silêncio das partes representa anuência ao julgamento antecipado do feito, não
havendo necessidade dos litigantes manifestarem-se apenas para postularem essa última medida.Ficam as partes advertidas de
que configura litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça alterar a verdade dos fatos ou utilizar do processo para
conseguir objetivo ilegal. Por fim, esclareça à parte demandada de que, apesar da conexão, em cada feito há impugnação de um
contrato específico, devendo ser observada tal circunstância sob pena de o fato tornar-se incontroverso. Publique-se. Cite-se.
Intimem-se.Serve a presente decisão como mandado/ofício.Montes Altos/MA, 21 de agosto 2019.Eilson Santos da SilvaJuiz de
Direito Resp: 182998

PROCESSO Nº 0001435-19.2015.8.10.0102 (14362015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO GOMES DA SILVA
ADVOGADO: KAREN LOPES DA SILVA ALCHAAR COSTA ( OAB 11165-MA )

REU: BANCO BRADESCARD S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/MG 76.696

FINALIDADE: INTIME(M)-SE via DJe o(s) patrono(s) da parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Em
seguida, REMETAM-SE os autos ao Egrégio TJMA. Do contrário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e PROCEDA-SE ao
IMEDIATO arquivamento dos autos com baixa na distribuição. Montes Altos/MA, 4 de junho de 2019. Bruno Nayro de Andrade
Miranda, Juiz de Direito".JUIZ DE DIREITO REQUERENTE ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTEPREPOSTO DO REQUERIDO
ADVOGADO DO REQUERIDO Resp: 189027

Morros

PROCESSO Nº 0000061-97.2019.8.10.0143 (622019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: VERONICA DE NAZARE NASCIMENTO CARDOSO
ADVOGADO: GERALDO PINTO SANTOS JUNIOR ( OAB 10016-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 61-97.2019.8.10.0143 (622019)Requerido : Companhia Energética do
MaranhãoRequerente : Verônica de Nazaré Nascimento CardosoSENTENÇA Trata-se de ação indenizatória proposta por Verônica
de Nazaré Nascimento Cardoso em face de Companhia Energética do Maranhão. Em audiência realizada em 07/08/2019, frutífera
a conciliação, as partes chegaram em acordo nos seguintes termos: "A requerida ofereceu a seguinte proposta de acordo: 1 - O
pagamento do valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de danos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, via DJO. A proposta foi
aceita pela parte autora, atingindo-se a conciliação."Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n.º 9.099/95).Decido.HOMOLOGO por
sentença o acordo celebrado entre as partes em audiência, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e, com
consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b do CPC. O
descumprimento do acordo ensejará no pagamento de multa de 15% do valor pactuado.Deixo de condenar ao pagamento das
custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Havendo o pagamento voluntário, com o
respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Os autos processuais findos dos JEC serão
eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da
sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, aguarde-se, por
seis meses, no arquivo provisório, se não houver requerimento, arquivem-se com as baixas necessárias. Morros/MA, 19 de agosto
de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros
Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000200-49.2019.8.10.0143 (2032019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQUERENTE: JOSÉ BERNARDO GOMES AMARAL
ADVOGADO: EVERALDO DE JESUS BEZERRA SANTOS ( OAB 10529-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 200-49.2019.8.10.0143 (2032019)Requerido : Companhia Energética do
MaranhãoRequerente : José Bernardo Gomes AmaralSENTENÇA Trata-se de ação indenizatória proposta por José Bernardo
Gomes Amaral em face de Companhia Energética do Maranhão. Em audiência realizada em 06/08/2019, frutífera a conciliação, as
partes chegaram em acordo nos seguintes termos: "CONCILIAÇÃO: Frutífera. A CEMAR compromete-se a realizar a devolução do
indébito, no valor de R$ 139,80 (cento e trinta e nove reais e oitenta centavos), acrescido de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título
de indenização por danos morais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, via DJO."Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n.º
9.099/95).Decido.HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes em audiência, para que produza os seus efeitos
jurídicos e legais, e, com consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo
487, III, b do CPC. O descumprimento do acordo ensejará no pagamento de multa de 15% do valor pactuado.Deixo de condenar
ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Havendo o pagamento
voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Os autos processuais findos dos
JEC serão eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data de arquivamento definitivo, este considerado a partir do
cumprimento da sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
aguarde-se, por seis meses, no arquivo provisório, se não houver requerimento, arquivem-se com as baixas necessárias.
Morros/MA, 19 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo
pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000213-48.2019.8.10.0143 (2162019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDO ALMEIDA COSTA
ADVOGADO: PAULO EDUARDO PACHECO DA SILVA ( OAB 17063-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES ( OAB 06100-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 213-48.2019.8.10.0143 (2162019)Requerido : Companhia Energética do MaranhãoRequerente :
Raimundo Almeida CostaSENTENÇA Trata-se de ação indenizatória proposta por Raimundo Almeida Costa em face de Companhia Energética do Maranhão.
Em audiência realizada em 06/08/2019, frutífera a conciliação, as partes chegaram em acordo nos seguintes termos: "CONCILIAÇÃO: Frutífera. A parte
requerida pagará à requerente o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), no prazo de 15(quinze) dias úteis, a título de indenização por danos morais. Via
DJO. A CEMAR compromete-se, ainda, a cancelar a cobrança de CNR no valor de R$ 434,62 e seu respectivo parcelamento.Dispensado o relatório (art. 38 da
Lei n.º 9.099/95).Decido.HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes em audiência, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e, com
consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b do CPC. O descumprimento do acordo
ensejará no pagamento de multa de 15% do valor pactuado.Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Os autos
processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da
sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, aguarde-se, por seis meses, no arquivo
provisório, se não houver requerimento, arquivem-se com as baixas necessárias. Morros/MA, 19 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de
Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000229-02.2019.8.10.0143 (2322019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA LUCIDALVA DO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: GERALDO PINTO SANTOS JUNIOR ( OAB 10016-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 229-02.2019.8.10.0143 (2322019)Requerido : Companhia Energética do
MaranhãoRequerente : Maria Lucidalva do Nascimento da ConceiçãoSENTENÇA Trata-se de ação indenizatória proposta por
Maria Lucidalva do Nascimento da Conceição em face de Companhia Energética do Maranhão. Em audiência realizada em
06/08/2019, frutífera a conciliação, as partes chegaram em acordo nos seguintes termos: "CONCILIAÇÃO: Frutífera. A parte
requerida pagará à requerente o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a título de indenização por
danos morais, via DJO. A CEMAR compromete-se, ainda, a cancelar a cobrança de CNR no valor de R$ 1.003,87 e seu respectivo
parcelamento."Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n.º 9.099/95).Decido.HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as
partes em audiência, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e, com consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b do CPC. O descumprimento do acordo ensejará no pagamento
de multa de 15% do valor pactuado.Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos
termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado,
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expeça-se o alvará judicial.Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data de
arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, aguarde-se, por seis meses, no arquivo provisório, se não houver
requerimento, arquivem-se com as baixas necessárias. Morros/MA, 19 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA
Juiz de Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000250-75.2019.8.10.0143 (2552019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE VIEIRA GONÇALVES
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9348A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 250-75.2019.8.10.0143 (2552019)Requerido : Banco Bradesco
S/ARequerente : José Vieira GonçalvesSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Vieira Gonçalves em face de
Banco Bradesco S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de suposto
empréstimo consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em petição de fls. 36, a parte autora requereu a desistência da
ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento da lide.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte em dar continuidade ao
litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme ENUNCIADO 90 do
FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do
mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide
temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e, por oportuno, inexiste óbice
ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de desistência e EXTINGO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de
advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. À secretaria para providenciar o CANCELAMENTO da audiência aprazada para
o dia 03/09/2019 às 15h20min.Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data
de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Morros/MA, 19 de agosto de
2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros
Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000254-15.2019.8.10.0143 (2592019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE VIEIRA GONÇALVES
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9348A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 254-15.2019.8.10.0143 (2592019)Requerido : Banco Bradesco
S/ARequerente : José Vieira GonçalvesSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Vieira Gonçalves em face de
Banco Bradesco S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de suposto
empréstimo consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em petição de fls. 36, a parte autora requereu a desistência da
ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento da lide.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte em dar continuidade ao
litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme ENUNCIADO 90 do
FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do
mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide
temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e, por oportuno, inexiste óbice
ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de desistência e EXTINGO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de
advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. À secretaria para providenciar o CANCELAMENTO da audiência aprazada para
o dia 03/09/2019 às 16h00min.Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data
de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Morros/MA, 19 de agosto de
2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros
Resp: 184069
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PROCESSO Nº 0000256-82.2019.8.10.0143 (2612019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE VIEIRA GONÇALVES
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9348A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 256-82.2019.8.10.0143 (2612019)Requerido : Banco Bradesco
S/ARequerente : José Vieira GonçalvesSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Vieira Gonçalves em face de
Banco Bradesco S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de suposto
empréstimo consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em petição de fls. 36, a parte autora requereu a desistência da
ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento da lide.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte em dar continuidade ao
litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme ENUNCIADO 90 do
FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do
mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide
temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e, por oportuno, inexiste óbice
ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de desistência e EXTINGO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de
advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. À secretaria para providenciar o CANCELAMENTO da audiência aprazada para
o dia 03/09/2019 às 15h40min.Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data
de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Morros/MA, 19 de agosto de
2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros
Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000257-67.2019.8.10.0143 (2622019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE VIEIRA GONÇALVES
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9348A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 257-67.2019.8.10.0143 (2622019)Requerido : Banco Bradesco
S/ARequerente : José Vieira GonçalvesSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Vieira Gonçalves em face de
Banco Bradesco S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de suposto
empréstimo consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em petição de fls. 36, a parte autora requereu a desistência da
ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento da lide.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte em dar continuidade ao
litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme ENUNCIADO 90 do
FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do
mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide
temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e, por oportuno, inexiste óbice
ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de desistência e EXTINGO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de
advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. À secretaria para providenciar o CANCELAMENTO da audiência aprazada para
o dia 03/09/2019 às 15h00min.Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data
de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Morros/MA, 19 de agosto de
2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros
Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000259-37.2019.8.10.0143 (2642019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE VIEIRA GONÇALVES
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )

REQUERIDO: OLE CONSIGNADOS
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ADVOGADO:CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ( OAB 37489-BA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 259-37.2019.8.10.0143 (2642019)Requerido : Olé ConsignadosRequerente
: José Vieira GonçalvesSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Vieira Gonçalves em face de Olé
Consignados, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de suposto empréstimo
consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em petição de fls. 36, a parte autora requereu a desistência da ação, visto que
não possui mais interesse no prosseguimento da lide.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Diante do
pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte em dar continuidade ao litígio, verifica-se a
desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme ENUNCIADO 90 do FONAJE a desistência da
ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê
em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação -
XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e, por oportuno, inexiste óbice ao pedido formulado em
audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de desistência e EXTINGO O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95. À secretaria para providenciar o CANCELAMENTO da audiência aprazada para o dia 03/09/2019 às
11h20min.Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data de arquivamento
definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Morros/MA, 19 de agosto de 2019.KARLOS
ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000261-07.2019.8.10.0143 (2662019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE VIEIRA GONÇALVES
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9348A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 261-07.2019.8.10.0143 (2662019)Requerido : Banco Bradesco
S/ARequerente : José Vieira GonçalvesSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Vieira Gonçalves em face de
Banco Bradesco S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de suposto
empréstimo consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em petição de fls. 36, a parte autora requereu a desistência da
ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento da lide.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte em dar continuidade ao
litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme ENUNCIADO 90 do
FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do
mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide
temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e, por oportuno, inexiste óbice
ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de desistência e EXTINGO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de
advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. À secretaria para providenciar o CANCELAMENTO da audiência aprazada para
o dia 03/09/2019 às 14h40min.Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data
de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Morros/MA, 19 de agosto de
2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros
Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000271-51.2019.8.10.0143 (2832019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: NEUZA DE OLIVEIRA ARAÚJO
ADVOGADO: JULIANA SILVA BALDEZ ( OAB 15740-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 271-51.2019.8.10.0143 (2832019)Requerido : Companhia Energética do
MaranhãoRequerente : Neuza de Oliveira AraújoSENTENÇA Trata-se de ação indenizatória proposta por Neuza de Oliveira Araújo
em face de Companhia Energética do Maranhão. Em audiência realizada em 07/08/2019, frutífera a conciliação, as partes
chegaram em acordo nos seguintes termos: "CONCILIAÇÃO: Frutífera. A parte requerida pagará à requerente o valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), no prazo de 15(quinze) dias úteis, a título de indenização por danos morais. Via DJO. A
CEMAR compromete-se, ainda, a cancelar a cobrança da fatura no valor de R$ 1.402,11 (com vencimento em 10/12/2018 - fl. 11)
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e a cancelar a cobrança da fatura no valor de R$ 210,08 (com vencimento em 28/01/2019 - fl. 12), inerentes à UC
34280886.Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n.º 9.099/95).Decido.HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as
partes em audiência, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e, com consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b do CPC. O descumprimento do acordo ensejará no pagamento
de multa de 15% do valor pactuado.Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos
termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado,
expeça-se o alvará judicial.Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data de
arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, aguarde-se, por seis meses, no arquivo provisório, se não houver
requerimento, arquivem-se com as baixas necessárias. Morros/MA, 19 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA
Juiz de Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000354-67.2019.8.10.0143 (3892019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE VIEIRA GONÇALVES
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )

REQUERIDO: ITAU CONSIGNADO
ADVOGADO: ENY BITTENCOURT ( OAB 29440-BA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 354-67.2019.8.10.0143 (3892019)Requerido : Itaú Consignado
S/ARequerente : José Vieira GonçalvesSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Vieira Gonçalves em face de
Itaú Consignado S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de suposto
empréstimo consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em audiência realizada dia 27/08/2019, a parte autora requereu a
desistência da ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento da lide.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei
nº 9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte em dar continuidade ao
litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme ENUNCIADO 90 do
FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do
mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide
temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e, por oportuno, inexiste óbice
ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de desistência e EXTINGO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de
advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e
vinte dias da data de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do
TJ-MA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas
legais.Morros/MA, 27 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de
IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000358-07.2019.8.10.0143 (3932019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE VIEIRA GONÇALVES
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 13746-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 358-07.2019.8.10.0143 (3932019)Requerido : Banco Bradesco
S/ARequerente : José Vieira GonçalvesSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Vieira Gonçalves em face de
Banco Bradesco S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de suposto
empréstimo consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em audiência realizada dia 27/08/2019, a parte autora requereu a
desistência da ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento da lide.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei
nº 9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte em dar continuidade ao
litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme ENUNCIADO 90 do
FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do
mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide
temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e, por oportuno, inexiste óbice
ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de desistência e EXTINGO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de
advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e
vinte dias da data de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do
TJ-MA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas
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legais.Morros/MA, 27 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de
IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000359-89.2019.8.10.0143 (3942019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE VIEIRA GONÇALVES
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 13746-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 359-89.2019.8.10.0143 (3942019)Requerido : Banco Bradesco
S/ARequerente : José Vieira GonçalvesSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Vieira Gonçalves em face de
Banco Bradesco S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de suposto
empréstimo consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em audiência realizada dia 27/08/2019, a parte autora requereu a
desistência da ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento da lide.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei
nº 9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte em dar continuidade ao
litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme ENUNCIADO 90 do
FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do
mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide
temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e, por oportuno, inexiste óbice
ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de desistência e EXTINGO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de
advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e
vinte dias da data de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do
TJ-MA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas
legais.Morros/MA, 27 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de
IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000360-74.2019.8.10.0143 (3952019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE VIEIRA GONÇALVES
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 13746-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 360-74.2019.8.10.0143 (3952019)Requerido : Banco Bradesco
S/ARequerente : José Vieira GonçalvesSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Vieira Gonçalves em face de
Banco Bradesco S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de suposto
empréstimo consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em audiência realizada dia 27/08/2019, a parte autora requereu a
desistência da ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento da lide.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei
nº 9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte em dar continuidade ao
litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme ENUNCIADO 90 do
FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do
mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide
temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e, por oportuno, inexiste óbice
ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de desistência e EXTINGO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de
advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e
vinte dias da data de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do
TJ-MA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas
legais.Morros/MA, 27 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de
IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000362-44.2019.8.10.0143 (3972019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE VIEIRA GONÇALVES
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 13746-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 362-44.2019.8.10.0143 (3972019)Requerido : Banco Bradesco
S/ARequerente : José Vieira GonçalvesSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Vieira Gonçalves em face de
Banco Bradesco S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de suposto
empréstimo consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em audiência realizada dia 27/08/2019, a parte autora requereu a
desistência da ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento da lide.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei
nº 9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte em dar continuidade ao
litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme ENUNCIADO 90 do
FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do
mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide
temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e, por oportuno, inexiste óbice
ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de desistência e EXTINGO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de
advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e
vinte dias da data de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do
TJ-MA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas
legais.Morros/MA, 27 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de
IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000365-96.2019.8.10.0143 (4002019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE VIEIRA GONÇALVES
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 13746-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 365-96.2019.8.10.0143 (4002019)Requerido : Banco Bradesco
S/ARequerente : José Vieira GonçalvesSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Vieira Gonçalves em face de
Banco Bradesco S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de suposto
empréstimo consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em audiência realizada dia 27/08/2019, a parte autora requereu a
desistência da ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento da lide.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei
nº 9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte em dar continuidade ao
litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme ENUNCIADO 90 do
FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do
mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide
temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e, por oportuno, inexiste óbice
ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de desistência e EXTINGO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de
advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e
vinte dias da data de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do
TJ-MA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas
legais.Morros/MA, 27 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de
IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000389-27.2019.8.10.0143 (4272019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: OSENILDE SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR ( OAB 15118-MA )

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S.A
ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA ( OAB 13269A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 389-27.2019.8.10.0143 (4272019)Requerido : Banco Pan S/ARequerente :
Osenilde Silva dos SantosSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Osenilde Silva dos Santos em face de Banco
Pan S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de suposto empréstimo
consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em audiência realizada dia 28/08/2019, a parte autora requereu a desistência da
ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento da lide no rito do Juizado Especial Cível.Relatório dispensado,
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conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte
em dar continuidade ao litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme
ENUNCIADO 90 do FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo
sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de
litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e,
por oportuno, inexiste óbice ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de
desistência e EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas
processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Os autos processuais findos dos JEC serão
eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da
sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos, com as cautelas legais.Morros/MA, 28 de Agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da
Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000414-84.2012.8.10.0143 (4142012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOÃO DA CRUZ MORAES SODRÉ
ADVOGADO: CLAYANNE CORREA SANTOS ( OAB 11512-MA ) e KATIANE DE CARVALHO PEREIRA MARTINS ( OAB 12185-MA ) e MAILSON GUSMAO
PEREIRA ( OAB 15238-MA ) e MOODY SAN SANTOS LAUNE ( OAB 11569-MA )

REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 17314 A-CE )

Procedimento ComumProcesso nº 414-84.2012.8.10.0143 (4142012)Requerente: João da Cruz Moraes SodréRequerido: Bradesco Auto/re Companhia de
SegurosDESPACHO 1. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, caput, c/c 523, CPC/2015) realizar o adimplemento
voluntário da obrigação - conforme demonstrativo discriminado e atualizado pelo(a) credor(a) fl. 409/412 -, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também,
de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) que serão agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais, (art. 85, §1º e §3º, do
CPC/2015), tudo na forma do artigo 523, § 1º, do CPC/2015. 2. Saliente-se que, nos termos do art. 525 do CPC/2015, "transcorrido o prazo previsto no art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação", observando-se que "será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo" (CPC, artigo 218, § 4º). 3.
Após o transcurso dos prazos acima referidos, retornem-me os autos conclusos.Morros/MA, 23 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de
Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000523-54.2019.8.10.0143 (5832019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA PATRÍCIA DOS REIS RIBEIRO
ADVOGADO: EVERALDO DE JESUS BEZERRA SANTOS ( OAB 10529-MA )

REQUERIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
ADVOGADO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO ( OAB 96864-MG )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 523-54.2019.8.10.0143 (5832019)Requerido : Banco Olé Bonsucesso
Consignado S/ARequerente : Maria Patrícia dos Reis Ribeiro SENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Maria
Patrícia dos Reis Ribeiro em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco
requerido em seus proventos em razão de suposto empréstimo consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em audiência
realizada dia 29/08/2019, a parte autora requereu a desistência da ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento
da lide.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com
base no desinteresse da parte em dar continuidade ao litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente
lide.Frise-se, ainda, que, conforme ENUNCIADO 90 do FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado,
implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo
quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não
vislumbro litigância de má-fé e, por oportuno, inexiste óbice ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485,
VIII, CPC, homologo o pedido de desistência e EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao
pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Os autos processuais findos
dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data de arquivamento definitivo, este considerado a partir do
cumprimento da sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Morros/MA, 29 de Agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de
Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000525-24.2019.8.10.0143 (5852019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA PATRÍCIA DOS REIS RIBEIRO
ADVOGADO: EVERALDO DE JESUS BEZERRA SANTOS ( OAB 10529-MA )
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REQUERIDO: BANCO CETELEM SA
ADVOGADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ( OAB 28490-PE )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 525-24.2019.8.10.0143 (5852019)Requerido : Banco Cetelem
S/ARequerente : Maria Patrícia dos Reis Ribeiro SENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Maria Patrícia dos Reis
Ribeiro em face de Banco Cetelem S/A, tendo em vista descontos realizados pelo banco requerido em seus proventos em razão de
suposto empréstimo consignado, que o autor afirma não ter contratado.Em audiência realizada dia 29/08/2019, a parte autora
requereu a desistência da ação, visto que não possui mais interesse no prosseguimento da lide.Relatório dispensado, conforme
art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Diante do pedido de desistência pela parte autora, com base no desinteresse da parte em dar
continuidade ao litígio, verifica-se a desnecessidade de prolongamento da presente lide.Frise-se, ainda, que, conforme
ENUNCIADO 90 do FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo
sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de
litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Não vislumbro litigância de má-fé e,
por oportuno, inexiste óbice ao pedido formulado em audiência.Assim, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC, homologo o pedido de
desistência e EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixo de condenar ao pagamento das custas
processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Os autos processuais findos dos JEC serão
eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data de arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da
sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos, com as cautelas legais.Morros/MA, 29 de Agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da
Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000594-90.2018.8.10.0143 (6492018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: EMERSON JOHNNY ALMEIDA NASCIMENTO
ADVOGADO: JACQUELINE PROTASIO DA COSTA ( OAB 15731-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º 594-90.2018.8.10.0143 (6492018)Requerido : Companhia Energética do
Maranhão - CemarRequerente : Emerson Johnny Almeida NascimentoSENTENÇA Trata-se de ação indenizatória proposta por
Emerson Johnny Almeida Nascimento em face de Companhia Energética do Maranhão - Cemar, alegando, em resumo, que
comprou uma residência em nome de MARIA JOSÉ MARQUES em 11/01/2012, contudo a unidade consumidora possuía um
débito no importe de R$ 2.124,50 (dois mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Aduz que, em razão do débito a
requerida se negou realizar a troca de titularidade, condicionando a troca de titularidade ao pagamento do débito pretérito.
Questiona que, sem a sua anuência, foi realizado um parcelamento em 28 prestações de R$ 67,08 (sessenta e sete reais e oito
centavos) que culminou no corte de energia da sua UC. Por fim, em seus pedidos, requereu indenização pelos danos morais e
materiais suportados.Em sua defesa, a requerida argui ausência do interesse de agir, vez que já teria realizado a troca de
titularidade pleiteada, afirma inexistir irregularidade na prestação do serviço, rebate a existência de dano moral, aduz a
impossibilidade de inversão do ônus da prova e, ao final, requereu a total improcedência da ação.Dispensado o relatório, por força
do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. A parte requerida argui a falta de interesse de agir da parte autora, em razão da perda do
objeto, vez que a troca de titularidade pleiteada pelo autor já teria sido realizada.Observa-se, contudo, que a UC na qual foi
realizada a troca de titularidade é diversa daquela em que se requer o serviço. Melhor explicando, a troca de titularidade realizada
na UC 2872986, não é objeto de litígio. Ao passo que, na UC 35140271, ora apreciada, não há qualquer indício da ocorrência da
troca de titularidade, havendo diversas solicitações (protocolos) neste sentido. Portanto, não há que se falar em perda do
objeto.Ultrapassada a questão preliminar, passo ao mérito. O autor comprou sua residência no ano de 2012 (vide recibo de fls.11)
e, em razão disso, solicitou a troca de titularidade da UC para seu nome, consoante protocolo de solicitação datado de 14/03/2014
(fl.12), entre tantos outros protocolos gerados, sem respostas. Questiona, ainda, a realização de parcelamentos que não teria
realizado, vez que a dívida seria da antiga proprietária da UC, e, por fim, reclama a ocorrência de corte.Em audiência (realizada em
14/08/2018), o autor elucidou que, no início do ano de 2017, foi supreendido com o parcelamento de uma antiga dívida em nome
da ex-proprietária do imóvel, realizado sem a sua anuência. Segue trecho de seu depoimento:"(...) Que há 17 meses atrás a antiga
proprietária realizou parcelamentos sem sua anuência tendo em vista que a CEMAR se negou a realizar a troca de titularidade
para seu nome, isso fez gerar débitos (parcelas) para o requerente pagar, além de diversas dores de cabeça, inclusive ocorrendo
corte de energia".De fato, o autor anexou protocolos de solicitações de troca de titularidade realizados desde 2014, sem que a
requerida apresentasse resposta satisfatória ao pedido.No caso, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a requerida é a
fornecedora de serviços de energia elétrica, nos termos do art. 3º do CDC e o requerente qualifica-se como consumidor.A relação
travada é, portanto, amparada pelo princípio da vulnerabilidade, assim, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante
em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de
suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Está comprovado, pelo documento de fl. 11, não impugnado, que
MARIA JOSÉ MARQUES vendeu o imóvel ao requerente, portador do recibo. Assim como está comprovada a solicitação de
serviços de troca de titularidade (vide protocolos de fls.12, 13, 15, 58) pelo requerente.Caberia à requerida CEMAR, em razão da
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inversão do onus probandi, comprovar a realização do serviço de troca de titularidade ou justificar o motivo da não realização do
serviço. Bem como, caberia ao réu apresentar o termo de parcelamento (devidamente assinado), elucidando quem teria firmado a
negociação, embutindo nas faturas da UC 35140271 as parcelas no valor de R$ 67,08 (sessenta e sete reais e oito centavos).É
cediço que a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica não é "propter rem", de modo que a ré não estava
autorizada a deixar de prestar serviços para o autor, em razão de dívida pretérita de terceiros (ex-proprietária).Negar a troca de
titularidade ao novo proprietário é um procedimento abusivo de coação, pelo qual a ré impõe que o novo contratante pague dívidas
que não são dele, mas sim do(a) antigo(a) contratante. Não há como se prestigiar as razões da ré, pelo simples fato de que a UC
na qual foi realizada a troca de titularidade (UC 2872986) é diversa daquela para a qual o autor suplica o serviço desde 2014 (UC
35140271).Da falha na prestação do serviço, derivou a cobrança de parcelamentos não realizados pelo autor. Ademais, no
presente caso há mais um agravante: interrupção do fornecimento de energia. Neste sentido, a testemunha Arinaldo da Silva Cruz
atesta a ocorrência de corte de energia na UC do autor, sobre a qual recaiam 28 parcelamentos, sendo tal conduta abusiva,
causadora de dano moral in res ipsa ao consumidor. Dito isso, no que concerne à pretensão do autor, de ver-se indenizado pelos
danos morais experimentados, tenho que o pedido é procede. De certo que o parcelamento indevido cobrado em suas faturas
contribuiu para a ocorrência do corte por inadimplemento, sendo que ninguém é obrigado a pagar dívida de terceiros sem laços
sucessórios. Advindo o corte, não existe qualquer dúvida de que a vida moderna não dispensa o uso de energia elétrica, assim
como, não existe qualquer questionamento de que se trata de prestação de serviço essencial. Assim, constatada a
responsabilidade de reparar os danos morais, a próxima tarefa é delimitá-la.Cumpre ao julgador definir o quantum indenizatório,
tarefa para a qual deve considerar as circunstâncias fáticas; o comportamento do ofensor e da vítima; a repercussão e a
intensidade do abalo causado ao ofendido, pautando a análise a partir dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem
perder de vista, o caráter punitivo e pedagógico da medida, todavia, evitando o enriquecimento sem causa.Assim, afigura-se
razoável e proporcional à fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para compensar os
transtornos sofridos pela reclamante, sem, contudo, representar um enriquecimento sem causa.No que concerne ao dano material,
a lei 8.078/90 no seu art. 42, parágrafo único prevê que o consumidor cobrado por quantia indevida tem direito a repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de juros legais e correção monetária. Segundo já exposto,
houve 28 cobranças de R$ 67,08 (sessenta e sete reais e oito centavos), a título de parcelamento não autorizado, totalizando R$
1.878,24 (mil oitocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Assim, defiro o pedido de repetição do indébito em dobro
de todo o valor descontado, vez que o requerido não trouxe aos autos prova mínima de que tenha havido engano justificável ou da
anuência do autor para tal parcelamento da dívida. A quantia chega a R$ 3.756,48 (três mil setecentos e cinquenta e seis reais e
quarenta e oito centavos).Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) Determinar que a requerida CEMAR promova a imediata troca de titularidade da UC
35140271 para o nome do autor Emerson Johnny Almeida Nascimento (documentos pessoais à fl.16). 2) CONDENAR a requerida
a indenizar a requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao
ano, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - março/2014 (fl.12) - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362
do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR a requerida ao pagamento da repetição do indébito em dobro de todo na
cifra de R$ 3.756,48 (três mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), corrigidos com juros legais a partir do
evento danoso (cada parcela paga) e correção monetária pelo INPC da data do efetivo prejuízo (cada parcela paga). Sem
condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-
se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Havendo o pagamento voluntário, com o
respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Morros/MA, 15 de agosto de 2019.KARLOS
ALBERTO RIBEIRO MOTAJuiz de Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000849-48.2018.8.10.0143 (9432018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: IRENE ALVES DE SOUZA SILVA
ADVOGADO: PAULO EDUARDO PACHECO DA SILVA ( OAB 17063-MA )

REQUERIDO: BANCO PAN
ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA ( OAB 13269-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso n.º : 849-48.2018.8.10.0143 (9432018)Requerido : Banco Pan S/ARequerente :
Irene Alves de Souza SilvaSENTENÇA Trata-se de ação indenizatória proposta por Irene Alves de Souza Silva em face de Banco
Pan S/A, na qual a autora reclama prejuízos materiais e danos morais em razão de terem sido feitos supostos empréstimos
consignados, não reconhecidos, em sua conta corrente, pelo banco requerido. Em audiência realizada em 27/08/2019, a parte
autora pediu a homologação do acordo celebrado entre as partes, já juntado aos autos às fls. 30/39. Dispensado o relatório (art. 38
da Lei n.º 9.099/95).Decido.HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes em audiência, para que produza os
seus efeitos jurídicos e legais, e, com consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos
termos do artigo 487, III, b do CPC. O descumprimento do acordo ensejará no pagamento de multa de 15% do valor
pactuado.Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.Os autos processuais findos dos JEC serão eliminados após o prazo de cento e vinte dias da data de arquivamento
definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença, conforme determinação do TJ-MA. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, aguarde-se, por seis meses, no arquivo provisório, se não houver requerimento, arquivem-
se com as baixas necessárias. Morros/MA, 27 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da
Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069
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PROCESSO Nº 0000886-80.2015.8.10.0143 (9762015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARIA DA SILVA
ADVOGADO: HIALEY CARVALHO ARANHA ( OAB 10520-MA )

REU: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: GILVAN MELO SOUSA ( OAB 16383-CE ) e UBIRATAN MAGALHÃES DE QUEIROZ ( OAB 7966-MA )

Ação De Repetição Do Indébito c/c Indenização Por Danos Morais Processo n° 886-80.2015.8.10.0143 (9762015) Requerente: Maria Da SilvaRequerido: Banco
Dayvocal S/ASENTENÇATrata-se de ação de repetição do indébito c/c indenização por danos morais que Maria da Silva pretende em face de Banco
Panamericano SA.Afirma a autora que, em síntese, vêm sendo descontadas de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo consignado nº
302332396-1, no importe mensal de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), que afirma não ter realizado ou usufruído. Ao final, requer o cancelamento dos
empréstimos e a condenação em danos morais e materiais. Procuração e documentos juntados às fls.10/15.Audiência de conciliação infrutífera
(fls.21).Contestação e documentos de defesa à fls.23/57. Em sede defesa, a ré afirma a regularidade da contratação, argui a inexistência de danos morais e
materiais e, ao final, requer a total improcedência da ação.À fl.61, foi determinado o encaminhamento de ofício ao Banco Bradesco para a entrega dos extratos
bancários da conta da autora.Extratos bancários juntados às fls.65/67.Intimados a se manifestarem, o réu ratificou a regularidade do contrato e apontou o
depósito dos valores (fls.70/71), ao passo que a autora não apresentou manifestação (vide certidão de fls. 75).Vieram os autos conclusos.Decido.Não havendo
questões preliminares a serem apreciadas, passo ao mérito.A autora alega em sua exordial que não contratou o empréstimo consignado questionado com o
Banco Panamericano e "nem ao menos chegou a gozar do valor" deste empréstimo, não sendo cabíveis as ocorrências de descontos dele decorrentes em seu
benefício previdenciário.Entretanto, em análise às provas contidas nos autos, tenho que o pedido não merece prosperar. Explico. In casu, observa-se que restou
comprovado o consentimento da autora, bem como o recebimento da quantia do empréstimo (fl.67) que esta alegava não ter embolsado, além de restar provado
o uso do dinheiro em proveito próprio, por meio da juntada do recibo de retirada do numerário e saque da quantia nos dias subsequentes ao depósito do mútuo
(fl.65). Tudo em consonância com o instrumento contratual que encontra-se colacionado à fls. 46/49, o qual embora apresente vício de formalidade, vez que
assinado apenas por uma testemunha, deve ser analisado em conjunto com as demais provas dos autos, as quais elucidam que, na contramão de suas
afirmações iniciais, a autora tinha conhecimento do empréstimo, se beneficiou desde e aquiesceu com os descontos dele decorrentes. A operação resta
devidamente comprovada nos documentos de extratos bancários anexados às fls.65/67, que apontam o depósito do TED (fl.67) no valor de R$ 4.413,92 (quatro
mil quatrocentos e treze reais e noventa e dois centavos) pelo Banco Panamericano em 29/10/2013, bem como, o saque e recibo de retirada destes valores, isto
em 31/10/2013 (fl.65). Essa informação permite a conclusão de que a demandante firmou o pacto impugnado e tinha ciência dos valores a ela disponibilizados.
Ressalto que a autora foi devidamente intimada a se manifestar sobre os documentos juntados aos autos e nada impugnou (fls.75). Observa-se, portanto, que o
Banco ora requerido, cumpriu o ônus que lhe competia na contratação, qual seja, disponibilizar a quantia relativa ao empréstimo diretamente na conta bancária
da autora.Não há, portanto, violação de seus deveres contratuais ou deficiência na prestação do serviço contratado.Desta forma, resta afastada sua
responsabilidade civil neste feito.Feitas essas considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. P. R. I. Transitado
em julgado e não havendo pleito de execução, arquive-se.Morros/MA, 26 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da
Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000970-76.2018.8.10.0143 (10832018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: PETTERSON WALLMARI ALMEIDA NASCIMENTO
ADVOGADO: ANTONIO PIRES FERREIRA JUNIOR ( OAB 12367-MA )

REU: MUNICIPIO DE MORROS/MA

Procedimento ComumProcesso nº 970-76.2018.8.10.0143 (10832018)Requerente: Petterson Walmari do NascimentoRequerido: Município de
MorrosSENTENÇATrata-se ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Petterson Walmari do Nascimento em desfavor do
Município de Morros, na qual relata ser servidor público municipal concursado, especialidade médico - clínico geral (PSF) e que teria necessitado realizar um
curso de especialização na área de ortopedia e traumatologia, pelo período de 27 de março de 2015 a 26 de março de 2018, no Hospital regional Santo Antônio
de Jesus - HRSAJ - Instituto Fernando Filgueiras, cujo conteúdo esta intimamente ligado às atividades inerentes ao cargo que ocupa atualmente nesta
municipalidade.Ocorre que, segundo a exordial, ao tentar retornar ao trabalho, o autor foi impedido de retomar suas atividades no serviço público municipal,
mesmo após a abertura de requerimento administrativo.Informa que, inicialmente, recebia o equivalente a cinco salários-mínimos e, por último já estava auferindo
cerca de 09( nove) salários-mínimos. Contudo, a Secretaria de Saúde teria lhe ofertado a possibilidade de retorno com remuneração abaixo do que já auferia e
carga horária superior.Em sede liminar pleiteou deferimento de pedido para a reintegração do servidor em seu cargo público de médico. No mérito, o autor
pleiteou a procedência da demanda para a reintegração definitiva ao cargo de médico com pagamento de salário equivalente a 09 (nove) salários-mínimos e
condenando o município a devolver valores (repasses) recebidos através da União no período de março/2015 a março/2018, utilizando o CRM do autor.Juntou
procuração e documentos à inicial, fls. 09/64.À fl.66, foi designada audiência de conciliação para o dia 17/09/2018, contudo, as partes não chegaram a um acordo
(fl.71).Juntada de Contestação apresentada pela parte requerida, às fls.77/111, arguindo preliminar de conexão com outro processo, ausência de pedido certo e
determinado por ausência de liquidação das verbas pleiteadas, questionando o valor atribuído à causa, aponta ausência do interesse de agir do autor, vez que se
afastou do trabalho e somente em 15/04/2015 fez pedido administrativo de afastamento. No mérito, o réu alega que houve indeferimento do período
administrativo pelos seguintes motivos: a) o autor iniciou seu curso sem autorização do gestor competente; b) houve abandono do cargo público pelo
demandante; c) o curso de capacitação do autor não contribuiria para seu labor diário como médico do PSF; d) o autor não apresentou administrativamente os
documentos exigidos no Estatuto Municipal; e) o curso que pleiteava ultrapassa o limite de carga horária de 02 (dois) anos. Questiona, ainda, a inexistência de
informações (via relatório das atividades executadas) durante o curso do demandante. Rebate a inexistência de salários a serem pagos pela municipalidade,
relatando, inclusive, que o autor pleiteia um salário superior ao devido. O réu aduz litigância de má-fé e, ao final requer a total improcedência da
demanda.Réplica apresentada às fls. 117/123, rebatendo a ausência de documentos que embasem as teses do requerido, ausência de respostas ao pedido
administrativo e de abertura de processo administrativo disciplinar para apuração da situação do servidor, rebate as preliminares e, por fim, requer o julgamento
antecipado da lide.O autor juntou contracheque e outros documentos e boletim de produção individual do médico, fls.124/125.Vieram os autos
conclusos.Decido.Anuncio o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a prova documental é
satisfatória ao convencimento deste magistrado.No que concerne às preliminares arguidas na defesa do município deixo de acolhê-las, pelos motivos que passo
a fundamentar. Não vislumbro conexão com o processo nº 645-09.2015.8.10.0143 (7262015), vez que o objeto e a causa de pedir são diversos em relação a
esta lide. Se naquele caso o autor pedia a autorização para realizar o curso de especialização de forma remunerada durante o período de 27/03/2015 a
26/03/2018, neste o autor requer sua reintegração no serviço público.O pedido encontra-se certo e determinado, não sendo caso de indeferimento da exordial,
sobretudo porque a matéria cujo este juízo possui competência para apreciar gira em torno de uma obrigação de fazer, inestimável, sem viés indenizatório.
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Nesse cotejo, ratifico o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuído à causa, vez que o pedido principal do autor cinge a sua reintegração ao serviço publico
com o salário que julga devido.Pontuo, por oportuno, que este juízo não possui competência para a análise de pedido que envolva a devolução de valores à
União pelos repasses supostamente recebidos pelo Município (cujo autor alega estarem vinculados a seu CRM) durante o período de março/2015 a março/2018,
sendo competência da Justiça Federal apreciar pedidos que envolvam interesse da União, após devidamente provocada. Ainda em sede preliminar, ao contrário
da arguição da defesa, identifico o interesse processual no presente feito. O interesse de agir é o elemento material do direito de ação e consiste no desejo de se
obter o provimento demandado, que, no caso do autor, é se ver judicialmente reintegrado ao serviço público após o impedimento de tal regresso pela
municipalidade. Pondero que o pedido administrativo extemporâneo para gozar da licença de capacitação não conduz automaticamente à extinção do feito, ao
contrário do pleiteado pelo réu, sendo tal prova uma matéria de mérito a ser analisada no momento oportuno.Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao
mérito. Por proêmio, faz-se necessário delinear algumas considerações atinentes à decisão terminativa proferida por este juízo nos autos do processo nº
645-09.2015.8.10.0143 (7262015), inerente ao pedido de concessão de licença remunerada para capacitação do servidor.Naquele processo, entendeu o juízo
que não incumbiria ao Poder Judiciário conceder licença remunerada de capacitação ao servidor vez que tal atribuição compete exclusivamente ao Poder
Executivo, sendo esta uma decisão discricionária do gestor público. Dito isso, o pedido de pagamento de salários atinentes ao período em que o autor esteve
cursando sua especialização foi julgado improcedente e, ultrapassado notável lapso temporal, dada a conclusão do curso, foi declarada a perda do objeto quanto
ao pedido de deferimento da licença ao servidor.Pois bem, o pedido agora é diverso. Pleiteia o autor a retomada de emprego como médico do Município de
Morros/MA, vez que estaria a disposição para exercício de sua função e teria sido negado seu retorno ao quadro de servidores da municipalidade.O réu aponta
ter ocorrido abandono do cargo público pelo demandante tendo em vista o afastamento unilateral do autor para realizar curso de especialização entre o período
de 27 de março de 2015 a 26 de março de 2018, sem aval do município.Por outro lado, o autor tem a seu favor a existência de pedido administrativo de
afastamento (fl.56), protocolado em 15/04/2015, além do próprio ajuizamento da ação judicial com pleito de concessão de licença remunerada, consoante autos
nº 645-09.2015.8.10.0143 (7262015).Partindo dessa premissa, passo a traçar considerações sobre o instituto do abandono de emprego e dos procedimentos
legais para afastamento do cargo público.Para a demissão de servidor por abandono do cargo exige-se a presença de dois requisitos, um de ordem objetiva -
mais de 30 dias de ausência injustificada - e outro de ordem subjetiva - a intenção de abandonar o cargo (animus abandonandi). Este último requisito se faz
necessário e imprescindível para se concluir pelo ato de demissão pelo abandono do cargo, um ilícito administrativo delicado e de repercussões drásticas. Esta
vontade de abandonar o cargo deve estar provada de forma incontroversa, indiscutível e indubitável para que possa resultar na demissão do servidor, pois
estamos tratando de medida extrema. Nesta senda, sem a concomitância de ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, configurado não está o ilícito de abandono
de cargo, podendo a administração, se não houver justificativa das faltas, efetuar o desconto no salário do servidor do equivalente aos dias não trabalhados.Por
outro lado, à Administração Pública não lhe é permitido aplicar a penalidade do abandono de emprego, quando não demonstrado de forma inequívoca o animus
abandonandi sob pena de configurar uma responsabilidade objetiva.Nesta esteira, no caso em tela, a existência do protocolo administrativo de afastamento
(fl.56), ainda que tardio (datado de 15/04/2015), associada à ausência de respostas do Município ao referido protocolo, aliado ao pleito judicial intentado, ainda
que improvido, permite concluir que o autor não teve o intento de abandonar o seu cargo.Por mais desidiosa e desaconselhável a atitude do autor de ir cursar a
especialização antes de obter resposta da municipalidade, não se extrai desta conduta a intenção de abandonar o cargo público, mas sim de se licenciar, por,
equivocadamente, acreditar ser de direito tal afastamento para sua capacitação e regresso.E mais, além de ausente o animus abandonandi, verifico inexistir
Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que tenha oportunizado ao autor o devido processo legal e exercício do contraditório e da ampla defesa para sua
demissão.O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de
suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido, que deve ser assegurada ao servidor acusado a
materialização dos princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. De certo, não é aceitável que o servidor público
utilize de sua estabilidade para não realizar os deveres funcionais exigidos por lei, por outro lado, não pode a Administração Pública exonerar um servidor sem
que a este seja garantido defesa.Neste viés, a Constituição Federal de 1988 prevê os procedimentos que autorizam a demissão do servidor público: Art. 41. São
estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. § 1º O servidor público
estável só perderá o cargo: I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.GrifamosConquanto não
esteja o servidor público imune à exoneração, para que tal se revista de legalidade, se faz necessário que seja oportunizado ao servidor o direito à ampla defesa,
por meio de procedimento administrativo apropriado.Não obstante aos argumentos da defesa, não foi anexado pelo município réu nenhum ato administrativo de
exoneração que respalde o afastamento do autor.Trata-se, pois, de servidor público estável, devendo ser observados os preceitos constitucionais que
asseguravam a este o direito de intervir, por meio de processo administrativo em que lhe fosse garantido o contraditório e a ampla defesa.Entretanto, ao que se
depreende dos autos, quedou-se inerte a Administração Pública, não houve PAD (procedimento administrativo disciplinar) ou qualquer sindicância que, agora,
fundamente o afastamento do requerente.Pondero, por oportuno, que a presente ação não é capaz de suprir a ausência de PAD, vez que sequer foi pleiteado
pedido reconvencional neste sentido. Aqui o réu é o município e não o autor.Os demais argumentos do Município de que o curso de capacitação do autor não
contribuiria para o labor diário do autor como médico do PSF, da não entregas de documentos exigidos no Estatuto e de que o curso ultrapassava o limite da
carga horária de 02 (dois) anos, não afastam a necessidade de abertura do processo disciplinar para a demissão do requerente.Logo, diante da ausência de
animus abandonandi, bem como, da falta de amparo constitucional e ausência de procedimento administrativo instaurado contra o requerente para o perdimento
do cargo, convenço-me de que a razão lhe assiste. Quanto à remuneração devida ao autor, vez que o requerente desempenhará a função de médico, lhe é
devido o mesmo salário pago aos demais profissionais que atuem na mesma função - médico(s) do Município -, aplicado-se, assim, o princípio da equidade
retributiva.Antes de concluir, repiso que este juízo não possui competência para a análise de pedido que envolva a devolução de valores à União pelos repasses
supostamente recebidos pelo Município (cujo autor alega estarem vinculados a seu CRM) durante o período de março/2015 a março/2018, sendo competência
da Justiça Federal apreciar pedidos que envolvam interesse da União, após devidamente provocada. Por fim, neste momento, entendo presentes os
pressupostos processuais para concessão da tutela de urgência, notadamente ante a probabilidade do direito alegado, conforme fundamentado no bojo desta
sentença. Ademais, o periculum in mora resta também identificado, ante o caráter alimentar dos proventos da parte autora e repercussões sobre sua própria
subsistência em caso de demora na prestação jurisdicional. Portanto, restam atendidos os requisitos legais, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil,
oportunizando, agora, o deferimento do pleito liminar.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
da exordial e assim: 1. DECLARO a ilegalidade do afastamento do autor, deferindo a TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE MORROS
que proceda a REINTEGRAÇÃO do requerente PETTERSON WALMARI DO NASCIMENTO, no prazo de 10 (dez) dias, ao cargo de MÉDICO, na lotação de
origem, com vencimento equivalente ao auferido pelos médicos em atividade neste Município, incluindo o requerente na folha de pagamento dos servidores
municipais, sob pena de intervenção, nos termos do art. 35, IV, da Constituição Federal. 2. DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste juízo para a análise de pedido
de devolução de valores à União pelos repasses supostamente recebidos pelo Município (cujo autor alega estarem vinculados a seu CRM) durante o período de
março/2015 a março/2018, nos termos da fundamentação supra.Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do
valor da causa.Sem custas ex lege.Publique-se. Registre-se. Intime-se o Município, via Procurador(a) e na figura do Prefeito. Sentença não sujeita à remessa
necessária.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Morros/MA, 28 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da
Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0001481-74.2018.8.10.0143 (16582018)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: RAUL CESAR DA ROCHA VIEIRA ( OAB 14962-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça
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Ação de Exoneração de AlimentosProcesso nº 1481-74.2018.8.10.0143 (16582018)Requerente: Artur Pereira da Silva NetoRequerido: Samia Leticia Santos da
SilvaDESPACHO Por vislumbra possibilidade de composição, consoante pauta de disponibilidade, designo o dia 08 de outubro de 2019, às 12h15min, no fórum
local, para audiência de conciliação.Intime-se as partes (via Dje) para comparecimento e tentativa de autocomposição.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com
urgência.Morros/MA, 27 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular da Comarca de IcatuRespondendo pela Comarca de
Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0001970-18.2019.8.10.0001 (6132019)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

REQUERENTE: ESTADO DO MARANHÃO

REQUERIDO: CARLOS MAGNO SOUZA AMARAL e MATHEUS DA SILVA CAMPOS
ADVOGADO: LUCIO HENRIQUE MORAES REGO PEREIRA ( OAB 12823-MA )

DESPACHODesigno para o dia 18 de setembro de 2019, às 10h30min., a audiência de oitiva de testemunha;Expeça a devida intimação à testemunha arrolada
pela acusação, constando no mandado que, acaso ausente, sem justificativa prévia, será conduzida coercitivamente (art. 218 do CPP), bem como lhe será
aplicada multa e deverá pagar as custas da diligência (art. 219 do CPP).Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da data de audiência.Ciência ao
Ministério Público e a Defesa;Cumpra-se.Morros/MA, 26 de agosto de 2019.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTAJuiz de Direito Titular da Comarca de
IcatuRespondendo por esta Comarca de Morros Resp: 186304

Processo: 368-51.2019.8.10.0143 (4032019)
Classe (CNJ): Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: Geraldo Nonato da Conceição Filho e Outros.
Advogado do(a) Requerente: Augusto Afonso Barbalho Duque Bacelar, OAB/MA 7.774
Requerido: José de Ribamar de Castro Nogueira Júnior e Outro.

INTIMAÇÃO da parte autora no processo, através de seu advogado acima mencionado, para: 1 tomarem conhecimento da
expedição da certidão de fl. 144 e da juntada de contestação pelos requeridos; 2 para que no prazo de 15 (quinze) dias,
manifestem o que entender de direito.

Morros/MA, 02 de setembro de 2019.
Emanoel Silva Botelho
Técnico Judiciário
(Assinado de ordem do MM. Juiz(a) Karlos Alberto Ribeiro Mota, Titular da Comarca de Icatu/MA, respondendo pela Comarca de
Morros/MA. Nos termos do art. 3.º, XXV, III, do Provimento n.º 001/2007/CGJ/MA).

Olho dÁgua das Cunhãs

Processo:116-42.2017.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: LUISA COSTA RIBEIRO
Advogado: Maurício Ferreira de Azevedo
Réu:BANCO MERCANTIL
Advogado:Felipe Gazola Vieira Marques OAB/MA 11.442-A

FINALIDADE: intimação do(a) requerente LUISA COSTA RIBEIRO, através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Maurício Ferreira de
Azevedo, inscrito na OAB/MA 12.835, e do requerido BANCO MERCANTIL, através de seu(a)(s) advogado(a)(s) Dr(a). Felipe
Gazola Vieira Marques OAB/MA 11.442-A, PARA tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA: "Trata-se de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por LUISA COSTA RIBEIRO em
face do BANCO MERCANTIL, pelo rito da Lei nº. 9.099/95. Aduziu que não firmou contrato de mútuo com a instituição acionada.
Contudo, o banco requerido descontaria mensalmente a quantia de R$ 47,95 (quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos)
relativo a um suposto contrato de empréstimo consignado (instrumento nº. 011283677). Ao final requereu a declaração de
inexistência de relação jurídica e indenização pelos danos sofridos, pugnando pela concessão de antecipação de tutela. Juntou
documentos. Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento as partes compareceram. Restou infrutífera a
possibilidade de uma composição. Na ocasião, a parte requerida contestou o feito. Preliminarmente, arguiu a incompetência do
Juizado Especial. No mérito, aduziu, em apertada síntese, que agiu de acordo com o exercício regular de um direito. Frisou que o
contrato obedeceu aos requisitos legais. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Juntou contrato, comprovante de repasse
dos valores e extrato da operação. Em virtude do IRDR nº. 53.983/2016, o feito foi suspenso em audiência. Retomada a marcha
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processual, as partes foram instadas a se manifestarem das teses reconhecidas pelo incidente, bem como dos documentos
juntados aos autos. A parte autora pugnou pela desistência do feito. A requerida deixou transcorrer o prazo in albis. Os autos me
vieram conclusos. Decido. Da não extinção do procedimento face ao pedido de desistência formulado pela autora É sabido que o
procedimento da Lei nº. 9.099/95 permite que o autor apresente pedido de desistência, sendo desnecessária a concordância da
parte adversa. Sucede que nos vertentes autos, que a pedido de desistência foi apresentado após a instituição financeira carrear
aos autos provas cabais da regular contratação do negócio questionado. A prática é sempre a mesma, consistente no ajuizamento
desmedido de ações sem nenhuma sustentação jurídica. Sempre protocoladas pelo mesmo advogado, que aposta na sorte de
eventualmente a parte adversa não ter a documentação comprobatória dos negócios jurídicos discutidos. Quando o profissional da
advocacia percebe que o banco trouxe defesa embasada em documentos, orienta aos seus clientes a faltarem à audiência e/ou
apresenta pedido de desistência. Observe-se ainda que há motivos plausíveis para não deferir o pedido de desistência, já que a
parte adversa apresentou pedido explícito de condenação em litigância de má-fé e, por obvio, tem legítimo interesse no julgamento
do mérito da causa. Assim, acatar o pedido de extinção sem julgamento do mérito neste momento, seria fomentar de forma odiosa,
a prática da deslealdade processual e das aventuras jurídicas. O que se sem visto é que neste tipo de ação, em especial nos feitos
propostos pelo advogado DR. MAURÍCIO FERREIRA DE AZEVEDO (OAB/MA 12.835) é o ajuizamento desenfreado de processos
apostando na sorte e em eventual desídia da parte adversa na apresentação dos documentos. Tudo fruto de um procedimento que
não cobra custas iniciais e em regra não permite a condenação em honorários de sucumbência. Em todas elas, o advogado é o
mesmo, também não se preocupando em investigar previamente se o contrato por ele discutido não teria sido regularmente
firmado. Inclusive, em data recente, em diversas sentenças prolatadas em casos semelhantes, o profissional foi advertido que
cessasse com a prática aventureira e desleal (vide decisões prolatadas nos feitos nº. 482-47.2018.8.10.0103,
53049.2018.8.10.0103, 554-34.2018.8.10.0103, 580-32.2018.8.10.0103, 579-47.2018.10.0103, 700-75.2018.8.10.0103,
702-45.2018.8.10.0103, 710-22.2018.8.10.0103, dentre outros). Contudo, a prática de insistir em lides temerárias persiste. Vale
observar que o artigo 6º do Código de Processo Civil roga que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Na previsão legislativa acima exposta, vê-se que dentre o vocábulo
"todos" se enquadra o profissional da advocacia, que deve funcionar com o primeiro filtro para o já abarrotado Judiciário. Não se
trata de aplicação de jurisprudência defensiva, mas na tentativa deste juízo de impedir e deixar de tolerar o ajuizamento de lides
temerárias que exalam a má-fé processual da parte e do profissional que a acompanha. Lembre-se que o Código de Ética da OAB
também coíbe o desvirtuamento do nobre trabalho da advocacia. Vejamos o artigo 32 da Lei nº. 8.906/94. Art. 32. O advogado é
responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o
advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será
apurado em ação própria. Portanto, a perpetuação de práticas como a do presente processo não serão mais toleradas por este
juízo e serão, a partir de agora, punidas de acordo com a Lei. Pelas razões expostas e em homenagem a boa-fé e a lealdade
processuais, INDEFIRO o pedido de extinção (desistência) formulado pelo advogado da parte requerente. Análise do mérito
Analisando a documentação acostada aos autos, percebe-se claramente que os valores relativos ao mútuo discutido, foram
disponibilizados à parte autora, por meio de ordem de pagamento encaminhada a conta bancária do requerente, junto ao Banco do
Brasil, agência local (agência 1316-1). Assim, a pretensão autoral não se sustenta, sendo lícita e válida a operação discutida no
vertente feito. Condenação da parte autora em litigância de má-fé A postura da autora e de seu advogado, perante a tramitação
processual, notadamente tentando induzir este juízo a erro, traduz postura reprovável e que merece ser censurada. Tal postura
abarrota o Poder Judiciário de demandas e causa prejuízo a toda sociedade. Como bem é sabido, a força de trabalho das
unidades jurisdicionais é exígua e não permite o desperdício de servidores na análise de demandas temerárias. Válido ainda
observar que a parte requerente e seu advogado, manejaram inúmeras ações neste juízo, alegando falaciosamente o
desconhecimento de contratos de empréstimo com o único propósito de enriquecer-se ilicitamente às custas de outrem e que
provavelmente conseguiriam acaso as partes adversas não tivessem diligenciado, juntando os documentos comprobatórios da
relação de direito material. Em alguns processos, conforme citei no início da fundamentação, a parte e seu advogado, ao
perceberem que perderiam o feito, simplesmente faltaram a audiência e/ou apresentaram pedido de desistência. Clara atitude de
ato atentatório a dignidade da justiça e má-fé processual. Não cabe ao Poder Judiciário amparar o desvirtuamento do processo,
que deixa de ser instrumento do distribuição da justiça para situar-se como ferramenta para possível obtenção de ganhos
indevidos, a depender da sorte ou organização/desorganização da parte demandada. Segundo as lições de Nelson Nery Júnior,
litigante de má-fé: ´... é o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser
difícil ou impossível...´ E mais, ao discorrer sobre uma das hipóteses, numerus clausus, elencadas no art. 80 do CPC: ´... não é
apenas o fato incontrovertido do CPP 334 II e III, que é aquele afirmado por uma parte e não contestado pela outra. Este contém
um plus caracterizado pela impossibilidade de seu desconhecimento pela parte que deduz suas alegações no processo´. Entendo,
assim, que no vertente caso, a parte jamais poderia alegar a inexistência de relação jurídica com a parte acionada e que somente
assim o fez no intuito de eivar a convicção do julgador no ato de decidir. Práticas, como tal, devem ser enfrentadas com veemência
sob pena de se infirmar as instituições. Note-se que a prática narrada acima tem sido reiterada pelo profissional subscritor da
inicial, sem nenhuma preocupação das consequências desses atos. Observe-se que não se pode permitir que o Judiciário seja
palco de aventuras jurídicas, uma vez que onera o Estado e a estrutura do Poder Judiciário, que se move para prestar tutela a
quem litiga de má-fé. Todavia, por expressa previsão legal, o sancionamento do profissional da advocacia depende de apuração
em autos próprios, conforme preconiza o parágrafo único do artigo 32 da Lei nº. 8.906/94. Assim, caberá ao órgão de classe da
advocacia e/ou a parte prejudicada ajuizar ação própria visando a punição do profissional. Por outro lado, nada impede que este
juízo puna a parte autora pela postura reprovável mantida nestes autos. Frise-se que a parte acionada teve o ônus de se fazer
presente neste Juízo e de constituir profissional para representar seus interesses, enfim, experimentou despesas por ato
provocado exclusivamente pela parte autora. Assim, com espeque nos arts. 80, incisos I (última figura) e II, e 81 caput e §3º,
ambos do CPC c/c o art. 55 da Lei 9.099/95, julgo de bom alvitre condenar ainda a parte autora ao pagamento de multa de R$
1.000,00 (mil reais) por litigância de má-fé e, ainda, a indenizar a parte requerida também em R$ 500,00 (quinhentos reais), bem
como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono parte adversa. DISPOSITIVO Por todo o
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exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial. CONDENO O ´IMPROBUS LITIGATOR´, bem assim ao
pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de multa por litigância de má-fé (art. 81, caput do CPC), a indenizar a parte requerida
no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do §3º do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o
trânsito em julgado, intime-se a parte autora para recolher as custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Olho
d'Água das Cunhãs, 14 de agosto de 2019. Juiz Galtieri Mendes de Arruda Titular da Vara Única de ODC ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Processo:272-93.2018.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Comum Cível
Autor: MARIA ANTONIA COSTA NASCIMENTO
Advogado: Italo de Sousa Bringel
Réu:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado:Nelson Wilians Fratoni Rodrigues OAB/SP 128.341 e OAB/RS 80.025-A

FINALIDADE: intimação do(a) requerente MARIA ANTONIA COSTA NASCIMENTO, através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Italo de
Sousa Bringel, inscrito na OAB/MA 10.815, e do requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., através de seu(a)(s)
advogado(a)(s) Dr(a). Nelson Wilians Fratoni Rodrigues OAB/SP 128.341 e OAB/RS 80.025-A, PARA tomarem ciência do inteiro
teor da SENTENÇA: "Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA ANTONIA COSTA NASCIMENTO em face do BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A. Aduziu a autora que recebe seu benefício previdenciário junto ao banco do Brasil, tendo
percebido diminuição dos valores que lhe são disponibilizados. Asseverou que procurou a Previdência Social para informar-se
acerca da eventual diminuição, tendo descoberto que o banco requerido teria inserido uma operação de mútuo consignado.
Salientou que não contratou a referida obrigação. Que apesar da inexistência de autorização, o banco requerido estaria
descontando, mensalmente, o importe de R$ 190,00 (cento e noventa reais). Contou que obteve os dados do empréstimo
questionado, como sendo registrado sob nº. 013.137.688, no valor total de R$ 6.768,46, para pagamento em 72 (setenta e duas)
parcelas de R$ 190,00 (cento e noventa reais). Observou que o benefício previdenciário é sua única fonte de renda e que os
descontos indevidos estão dificultando seu sustento, o que lhe causa nítido dano moral. Ao final, juntou documentos e requereu a
antecipação de tutela, para cessar os descontos, bem como no mérito a procedência do pedido para declarar a inexistência da
relação discutida, com a consequente devolução em dobro do que lhe foi descontado e fixação de indenização por danos morais. A
ação foi ajuizada sob o rito do procedimento ordinário. Tutela de urgência indeferida às fls. 20-21. Na ocasião, deferiu-se a
gratuidade judiciária, bem como determinou-se a suspensão da tramitação processual em decorrência do IRDR nº. 53.983/2016.
Findo o prazo de suspensão, o processo voltou a tramitar. Designada audiência de conciliação, as partes e seus procuradores
compareceram. Restou infrutífera uma autocomposição. Após, a empresa requerida contestou a pretensão autoral (fls. 70-115).
Preliminarmente, pugnou pela retificação do polo passivo, para que passasse a constar o nome da atual da empresa, qual seja, BP
PROMOTORA DE VENDAS LTDA - BRADESCO PROMOTORA. Pugnou ainda pela dilação de prazo para apresentação do
contrato questionado. Ainda em sede preliminar, arguiu ausência de interesse processual, considerando que a autora não teria
tentando resolver o litígio pelas vias administrativas. No mérito, defendeu a lisura do contrato questionado. Observou que seguiu
todas as diretrizes exigidas pela legislação de regência, não havendo, portanto, que se falar em falhas na prestação de seus
serviços. Em tese alternativa, pugnou que acaso condenado, eventual indenização fosse fixada em valores que respeitasse a
razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Os autos me vieram conclusos. Decido. Análise
das questões processuais a) Retificação do polo passivo Pugnou a empresa requerida pela retificação do polo passivo, para que
passasse a constar o nome atual da instituição responsável pelo contrato guerreado, qual seja, BP PROMOTORA DE VENDAS
LTDA - BRADESCO PROMOTORA. Defiro o pedido formulado, determinando que a Secretaria Judicial retifique o polo passivo da
presente ação na capa do processo e no sistema Themis PG. b) Pedido de dilação de prazo A empresa requerida pugnou ainda
pela concessão de prazo para juntada do contrato. Alegou que por problemas operacionais, não teria tido tempo hábil para
providenciar a cópia do referido documento. Indefiro o pedido formulado, já que não há nos autos nada que comprove que a
instituição tenha tido problemas operacionais. Ao que tudo indica, o pleito é meramente procrastinatório. c) Ausência de interesse
processual Por fim, ainda em sede preliminar, o banco requerido pugnou pelo reconhecimento da ausência de interesse processual
da parte autora. Frisou que a requerente não tentou, previamente e pelas vias administrativas, solucionar o litígio. Também não
assiste razão a contestante. Explico. Verifico que durante toda a tramitação, a empresa requerida não apresentou qualquer
proposta de solucionar o litígio por meios extrajudiciais. Assim, impor a parte autora prévio requerimento administrativo só
procrastinaria a resolução do imbróglio. Portanto, afasto a preliminar arguida. Análise do mérito Verifico que a demanda comporta
julgamento no estado em que se encontra, já que a celeuma se resume a situações de fato e de direito que não demandam a
realização de dilação probatória. Pois bem. A vexata quaestio está em saber se o negócio jurídico discutido pelas partes foi
regularmente contratado pelo autor. Compulsando os autos, verifico que ao banco foi dada a oportunidade de comprovar
documentalmente a regularidade da contratação. Todavia, nenhuma prova foi produzida nesse sentido. Também não restou
comprovado que os valores relativos ao suposto mútuo tenham ingressado na esfera de disponibilidade da parte autora. Para o
deslinde da controvérsia seria necessário a análise de duas provas cabais - instrumento contratual válido e comprovante de
repasse do crédito. No entanto, o banco requerido, que deveria ter tais documentos, não os juntou. Assim, ausente a prova da
realização do negócio, tendo que sua existência e validade não restaram provadas. Ao que tudo indica, a contratação discutida foi
eivada de fraude, sendo nula e imprestável para comprovação da lisura do negócio. Lembro que mesmo a ocorrência de fraude
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não ilide a responsabilidade da instituição financeira. A questão é pacífica e já se encontra sumulada. Vejamos. Súmula STJ 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias. Assim, não comprovada a legalidade da operação bancária, a procedência da
ação é medida que se impõe. Analisando o documento carreado pela parte autora, tenho que a operação discutida descontou,
indevidamente, da requerente, parcelas de R$ 190,00 (vide fls. 16). Observo ainda que consta que do referido contrato foram
descontadas e comprovadas 31 (trinta e uma) parcelas (fls. 16). Portanto, tem-se que o banco requerido descontou, indevidamente
de verbas de caráter alimentar da parte autora, o importe de R$ 5.890,00 (cinco mil, oitocentos e noventa reais). Friso que a
cobrança indevida pelo demandado de valores da parte autora, por meio de desconto de benefício previdenciário, gerou
enriquecimento ilícito, devendo, portanto, restituir o que descontado, já que o demandante não era devedor, dada a ausência de
prova da contratação do alegado empréstimo. Deve a instituição acionada devolver em dobro tudo que descontou indevidamente,
acrescidas de juros e correção monetária, a partir de cada desembolso. O banco também não comprovou que o engano seria
justificável, o que atrai a repetição em dobro do desconto indevido. O dano moral, por sua vez, está caracterizado no caso
concreto, na medida em que a parte autora é segurada do INSS, percebendo apenas um salário mínimo, benefício que sofreu
descontos por sucessivos meses, de quantia que por certo lhe fez grande falta. Observo que a caracterização do dano moral, os
diversos descontos indevidos na conta corrente da autora, decorrente de falha na prestação do serviço verificada no caso vertente,
é motivo mais do que relevante para evidenciar a obrigação de indenizar pelos danos morais ocorridos. Quanto ao valor da
indenização, deve ser verificado que o Requerido é uma Instituição Financeira que aufere grandes lucros através do sistema que
vitimou a Requerente e que não há que se provar constrangimentos já que eles decorrem naturalmente e devem ser aferidos pela
medida do homem médio. Com base nessas premissas, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e
proporcional ao caso concreto. Dado o exposto, e pelo que mais consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido para: a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e o Banco Bradesco, no que concerne ao contrato
nº. 013137688. b) CONDENAR o Requerido a ressarcir em dobro a Requerente o valor de R$ 5.890,00 (cinco mil, oitocentos e
noventa reais) indevidamente descontados do seu benefício (31 parcelas de R$ 190,00), totalizando o valor de R$ 11.780,00 (onze
mil, setecentos e oitenta reais) que deverão ser devidamente acrescidos de juros legais de 1% a.m. e corrigidos monetariamente
pelo INPC a partir de cada desconto. c) CONDENAR ainda, o Requerido a pagar indenização por danos morais no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais) que deverão ser acrescidos de juros legais de 1% a.m. desde a data do evento danoso (11/2014),
conforme Súmula 54 do STJ e correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. d) Condeno a parte
requerida nas custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
condenação. e) Antecipo os efeitos tutela e, por via de consequência, determino que o banco requerido suspenda de forma
imediata os descontos relativos ao contrato declarado inexistente, sob pena de multa por evento que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil
reais), com teto em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ocasião em que a obrigação se reverterá em perdas e danos. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Observe-se que a intimação da empresa requerida, dada a obrigação de suspender os descontos, deve
ser feita também pela via postal. Cumpra-se. Olho d'Água das Cunhãs, 13 de agosto de 2019. Juiz Galtieri Mendes de Arruda
Titular da Vara Única de Olho d'Água das Cunhãs ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Processo:273-78.2018.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Comum Cível
Autor: MARIA ANTONIA COSTA NASCIMENTO
Advogado: Italo de Sousa Bringel
Réu:BANCO MERCANTIL FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado:Nelson Wilians Fratoni Rodrigues OAB/SP 128.341 e OAB/RS 80.025-A

FINALIDADE: intimação do(a) requerente MARIA ANTONIA COSTA NASCIMENTO, através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Italo de
Sousa Bringel, inscrito na OAB/MA 10.815, e do requerido BANCO MERCANTIL FINANCIAMENTOS S.A., através de seu(a)(s)
advogado(a)(s) Dr(a). Nelson Wilians Fratoni Rodrigues OAB/SP 128.341 e OAB/RS 80.025-A, PARA tomarem ciência do inteiro
teor da SENTENÇA: "Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA ANTONIA COSTA NASCIMENTO em face do BANCO
MERCANTIL FINANCIAMENTO S/A. Aduziu a autora que recebe seu benefício previdenciário junto ao banco do Brasil, tendo
percebido diminuição dos valores que lhe são disponibilizados. Asseverou que procurou a Previdência Social para informar-se
acerca da eventual diminuição, tendo descoberto que o banco requerido teria inserido uma operação de mútuo consignado.
Salientou que não contratou a referida obrigação. Que apesar da inexistência de autorização, o banco requerido estaria
descontando, mensalmente, o importe de R$ 190,00 (cento e noventa reais). Contou que obteve os dados do empréstimo
questionado, como sendo registrado sob nº. 009520470, no valor total de R$ 5.798,80, para pagamento em 60 (sessenta) parcelas
de R$ 190,00 (cento e noventa reais). Observou que o benefício previdenciário é sua única fonte de renda e que os descontos
indevidos estão dificultando seu sustento, o que lhe causa nítido dano moral. Ao final, juntou documentos e requereu a
procedência do pedido para declarar a inexistência da relação discutida, com a consequente devolução em dobro do que lhe foi
descontado e fixação de indenização por danos morais. A ação foi ajuizada sob o rito do procedimento ordinário. Gratuidade
judiciária em decisão acostada às fls. 29, bem como determinou-se a suspensão da tramitação processual em decorrência do
IRDR nº. 53.983/2016. Findo o prazo de suspensão, o processo voltou a tramitar. Designada audiência de conciliação, as partes e
seus procuradores compareceram. Restou infrutífera uma autocomposição. Após, a empresa requerida contestou a pretensão
autoral (fls. 65-105). Preliminarmente, arguiu ausência de interesse processual, considerando que a autora não teria tentando
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resolver o litígio pelas vias administrativas. No mérito, defendeu a lisura do contrato questionado. Observou que seguiu todas as
diretrizes exigidas pela legislação de regência, não havendo, portanto, que se falar em falhas na prestação de seus serviços. Em
tese alternativa, pugnou que acaso condenado, eventual indenização fosse fixada em valores que respeitasse a razoabilidade e
proporcionalidade. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Os autos me vieram conclusos. Decido. Análise das questões
processuais a) Retificação do polo passivo Determino, de ofício, a retificação do polo passivo, para que passasse a constar o nome
atual da instituição financeira responsável pelo contrato guerreado, qual seja, BANCO BRADESCO S/A. Outrossim, determino que
a Secretaria Judicial retifique o polo passivo da presente ação na capa do processo e no sistema Themis PG. b) Ausência de
interesse processual Em sede preliminar, o banco requerido pugnou pelo reconhecimento da ausência de interesse processual da
parte autora. Frisou que a requerente não tentou, previamente e pelas vias administrativas, solucionar o litígio. Também não
assiste razão a contestante. Explico. Verifico que durante toda a tramitação, a empresa requerida não apresentou qualquer
proposta de solucionar o litígio por meios extrajudiciais. Assim, impor a parte autora prévio requerimento administrativo só
procrastinaria a resolução do imbróglio. Portanto, afasto a preliminar arguida. Análise do mérito Verifico que a demanda comporta
julgamento no estado em que se encontra, já que a celeuma se resume a situações de fato e de direito que não demandam a
realização de dilação probatória. Pois bem. A vexata quaestio está em saber se o negócio jurídico discutido pelas partes foi
regularmente contratado pelo autor. Compulsando os autos, verifico que ao banco foi dada a oportunidade de comprovar
documentalmente a regularidade da contratação. Todavia, nenhuma prova foi produzida nesse sentido. Também não restou
comprovado que os valores relativos ao suposto mútuo tenham ingressado na esfera de disponibilidade da parte autora. Para o
deslinde da controvérsia seria necessário a análise de duas provas cabais - instrumento contratual válido e comprovante de
repasse do crédito. No entanto, o banco requerido, que deveria ter tais documentos, não os juntou. Assim, ausente a prova da
realização do negócio, tendo que sua existência e validade não restaram provadas. Ao que tudo indica, a contratação discutida foi
eivada de fraude, sendo nula e imprestável para comprovação da lisura do negócio. Lembro que mesmo a ocorrência de fraude
não ilide a responsabilidade da instituição financeira. A questão é pacífica e já se encontra sumulada. Vejamos. Súmula STJ 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias. Assim, não comprovada a legalidade da operação bancária, a procedência da
ação é medida que se impõe. Analisando o documento carreado pela parte autora, tenho que a operação discutida descontou,
indevidamente, da requerente, parcelas de R$ 190,00 (vide fls. 15). Observo ainda que consta que do referido contrato foram
descontadas e comprovadas 39 (trinta e nove) parcelas (fls. 15). Da prescrição parcial É cediço que a teor do art. 27 do Código de
Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo em que a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do
produto ou do serviço, inicia-se a contagem do prazo prescricional a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, todavia,
deve-se analisar os autos, a fim de corretamente aferir-se, através de dados concretos, quando efetivamente a autora tomou
ciência do dano e de sua autoria. A data da assinatura do contrato, por si só, não pode ser considerada como marco prescricional,
pois o próprio contrato é objeto de impugnação pela autora, que alega nunca ter firmado qualquer tipo de contrato com o requerido,
os descontos mensais efetuados na conta da aposentada, à título de pagamento do contrato de empréstimo, certamente
constituem o dano, mas dos autos não é possível aferir quando a requerente tomou conhecimento da autoria, ou seja, de que os
descontos eram efetuados a partir do banco requerido. Ademais, deve-se considerar que o dano causado se repetiu mensalmente,
surgindo para a autora o direito de perquirir a reparação de cada parcela a medida que é efetuado cada novo desconto indevido de
sua conta e, não apenas, da data da suposta assinatura do contrato ou do primeiro desconto indevido. Nesse passo, deve-se
considerar como arco prescricional a data de cada desconto efetuado, de modo que para cada parcela haverá um prazo
prescricional distinto. É incontroverso que a requerente sofreu descontos sucessivos, iniciando em 04/08/2011. Logo, tomando por
base o prazo prescricional do art. 27 do CDC, de cinco anos, estarão inevitavelmente prescritas todas as parcelas que, a data da
propositura da ação, já tenham alcançado cinco anos. Assim, considerando que a ação foi proposta em 05/04/2018, encontra-se
prescrita a pretensão de ressarcimento das parcelas descontadas em 04/08/2011 até 05/04/2013. Portanto, reconheço a
prescrição parcial da pretensão à reparação de danos materiais, persistindo interesse processual nos demais pleitos. Portanto,
tem-se que o banco requerido descontou, indevidamente e cuja pretensão não se encontra prescrita, o importe de R$ 3.610,00
(três mil, seiscentos e dez reais). Friso que a cobrança indevida pelo demandado de valores da parte autora, por meio de desconto
de benefício previdenciário, gerou enriquecimento ilícito, devendo, portanto, restituir o que descontado, já que o demandante não
era devedor, dada a ausência de prova da contratação do alegado empréstimo. Deve a instituição acionada devolver em dobro
tudo que descontou indevidamente, acrescidas de juros e correção monetária, a partir de cada desembolso. O banco também não
comprovou que o engano seria justificável, o que atrai a repetição em dobro do desconto indevido. Do dano moral O dano moral,
por sua vez, está caracterizado no caso concreto, na medida em que a parte autora é segurada do INSS, percebendo apenas um
salário mínimo, benefício que sofreu descontos por sucessivos meses, de quantia que por certo lhe fez grande falta. Observo que a
caracterização do dano moral, os diversos descontos indevidos na conta corrente da autora, decorrente de falha na prestação do
serviço verificada no caso vertente, é motivo mais do que relevante para evidenciar a obrigação de indenizar pelos danos morais
ocorridos. Quanto ao valor da indenização, deve ser verificado que o Requerido é uma Instituição Financeira que aufere grandes
lucros através do sistema que vitimou a Requerente e que não há que se provar constrangimentos já que eles decorrem
naturalmente e devem ser aferidos pela medida do homem médio. Com base nessas premissas, entendo que o valor de R$
6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional ao caso concreto. Dispositivo Dado o exposto, e pelo que mais consta dos
autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e o
Banco Bradesco, no que concerne ao contrato nº. 009520470. b) Reconhecer, de ofício, a prescrição parcial da pretensão autoral,
em relação às parcelas descontadas, anteriores a 05/04/2013; c) CONDENAR o Requerido a ressarcir em dobro a Requerente o
valor de R$ 3.610,00 (três mil, seiscentos e dez reais) indevidamente descontados do seu benefício (19 parcelas de R$ 190,00 -
05/2013 a 11/2014), totalizando o valor de R$ 7.220,00 (sete mil, duzentos e vinte reais) que deverão ser devidamente acrescidos
de juros legais de 1% a.m. e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto. d) CONDENAR ainda, o Requerido a
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que deverão ser acrescidos de juros legais de 1%
a.m. desde a data do primeiro desconto a ser ressarcido - não abarcado pela prescrição (05/2013), conforme Súmula 54 do STJ e
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correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. e) Condeno a parte requerida nas custas processuais e
honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Olho d'Água das Cunhãs, 13 de agosto de 2019. Juiz Galtieri Mendes de Arruda Titular da Vara Única de Olho d'Água
das Cunhãs ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Processo:505-27.2017.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA DA CONCEIÇÃO
Advogado: Maurício Ferreira de Azevedo
Réu:TIM S/A
Advogado:Christianne Gomes da Rocha OAB/PE 20.335

FINALIDADE: intimação do(a) requerente MARIA DA CONCEIÇÃO , através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Maurício Ferreira de
Azevedo, inscrito na OAB/MA 12.835, e do requerido TIM S/A, através de seu(a)(s) advogado(a)(s) Dr(a). Christianne Gomes da
Rocha OAB/PE 20.335, PARA tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA: "Vistos etc. Cuida-se de ação de indenização por
danos morais em face de falhas na prestação dos serviços, ajuizada pela parte requerente supra em desfavor da empresa
requerida também em epígrafe, ambos qualificados na inicial. Alegou a parte autora que é usuária dos serviços de telefonia móvel
da requerida, na modalidade pré-pago, e que foi surpreendida pela "ausência de sinal de cobertura" ou "sem serviço", no início de
2017, da telefonia móvel TIM, localizada na zona rural deste município, precisamente no povoado Veloziana. Frisou que
anteriormente, o sinal era disponibilizado normalmente. Seguiu narrando que em virtude dessa interrupção abrupta, está
impossibilitada de se utilizar dos serviços da requerida, não podendo, portanto efetuar e/ou receber ligações. Alegou, ainda, que
quando a operadora demandada deixou de operar sem explicação ou aviso prévio, causou-lhe inúmeros problemas,
constrangimentos e transtornos diversos, fazendo jus a um provimento jurisdicional que obrigue a requerida a restabelecer os
serviços, bem como a pagar-lhe uma indenização por danos morais. Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade na qual, a ré, regularmente citada, compareceu, tendo a conciliação sido rejeitada, onde apresentou contestação
escrita. Não apresentou preliminares. No mérito, defendeu a inexistência de defeito na prestação dos serviços, alegando que as
falhas na rede seriam momentâneas e pontuais. Asseverou que a linha da parte autora está ativa e os serviços regulares. Lembrou
que para a região onde reside a parte requerente, estão disponíveis os seus serviços com todas as tecnologias (TDMA, GSM,
EDGE e GPRS). Concluiu que pela inexistência de falhas nos serviços, a pretensão de indenização seria descabida. Ressaltou
que eventuais falhas resultariam em mero descumprimento contratual não indenizável. Por fim, pugnou pela improcedência da
ação. Após a realização do ato processual, este juízo determinou a realização de diligência por Oficial de Justiça, para que o
auxiliar do juízo verificasse in loco, se na localidade onde a parte autora reside, o sinal da empresa TIM estaria disponível, bem
como se seria possível a realização e o recebimento de chamadas. Por fim, determinou-se ainda que o Oficial de Justiça
averiguasse a existência de sinal de outras operadoras. Cumprindo determinação do juízo, o Oficial de Justiça da comarca se
dirigiu ao local onde reside a parte autora e lá constatou que o sinal da empresa TIM não estaria disponível, bem como não seria
possível receber e/ou originar chamadas (relatório circunstanciado anexado aos autos). Ato contínuo, as partes foram chamadas a
apresentarem manifestação acerca da diligência efetivada pela auxiliar do juízo. A parte autora permaneceu silente. Já a parte
requerida pugnou pela extinção do feito sem julgamento do mérito, ante a necessidade de perícia. Os autos me vieram conclusos.
Decido. Análise da preliminar suscitada - Incompetência absoluta do JECC em face da necessidade de perícia técnica Defendeu a
empresa requerida que o feito deveria ser extinto sem julgamento do mérito, já que para o deslinde da controvérsia seria
imprescindível a realização de perícia. Frisou que o procedimento escolhido pela parte autora não comportaria a realização de tal
prova técnica. Razão não assiste a contestante. Explico. A prova pericial se mostra prescindível considerando que a parte autora
não busca comprovar falha na qualidade do sinal da operadora, mas sim a sua interrupção total. Ao contrário do que defendeu a
requerida, não há sinal para ser periciado. Por outro lado, o autor conseguiu demonstrar por outros meios de prova, que na
localidade onde reside, havia a disponibilização de sinal telefônico móvel da ré e que a partir do início de 2017 o serviço
simplesmente deixou de ser oferecido. Assim, faz-se necessário afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
para conhecimento da causa. Análise do mérito Inicialmente, cabe-nos considerar que, é fato público e notório, de conhecimento
da maioria dos moradores da localidade onde reside a parte autora, que os serviços da demandada simplesmente deixaram de ser
ofertados, sem nenhum aviso prévio. Somente neste juízo há dezenas de processos questionando a interrupção dos serviços.
Processos ainda em curso. Se já não fosse suficiente a existência de inúmeros feitos questionando a qualidade da prestação dos
serviços da ré, este juízo determinou que o oficial de justiça desta comarca se dirigisse ao local onde reside a parte autora e lá,
constatasse se o sinal da empresa TIM estaria disponível. A diligência apontou que o serviço atualmente não está disponível,
comprovando assim a tese autoral de indisponibilidade do sinal. Ao contrário do que a empresa acionada alegou, constatou-se que
nenhuma das tecnologias informadas pela ré (TDMA, GSM, EDGE e GRPS) estavam operantes. Reconhecida a falha na
prestação dos serviços. A telefonia fixa e móvel no Brasil é geradora de uma imensa quantidade de recursos econômicos, que são
destinados às operadoras dessa espécie de serviço. Em contrapartida, devem prestar o serviço necessariamente de qualidade, e,
só aleatoriamente, com algum defeito justificável no plano técnico, o que não ocorreu no presente caso ora em exame. Portanto, a
pretensão autoral deve ser acolhida. Não merece acolhimento a tese levantada pela empresa em sede de contestação no que diz
respeito a impossibilidade de o Poder Judiciário analisar a regularidade da prestação dos serviços operada pela ré. Importante
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ressaltar que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, inciso XXXII, o Estado promoverá a defesa do consumidor,
como direito fundamental. De tal modo que o Poder Judiciário, como parte integrante do Estado, tem o dever de proteger o
consumidor, parte vulnerável da relação de consumo. Em respeito ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional
nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída da apreciação do Judiciário. A análise da pretensão autoral no vertente
caso, não fere o princípio da separação dos poderes e sim cumpre a função constitucional do Poder Judiciário de julgar as
demandas a ele apresentadas que representem lesão ou ameaça de lesão a direitos. No mais, resta evidente que há falha na
prestação de serviços por parte da empresa reclamada. Nesse diapasão, a postura da empresa, negligenciando a qualidade e a
própria dos serviços, causa insegurança para o consumidor, devendo haver provimento jurisdicional para sanar essa desídia.
Portanto, deve a empresa ré ser compelida a prestar o serviço e com o mínimo de qualidade. Por fim, falta-me analisar se dos
fatos, exsurge o dever de indenizar o consumidor. Acerca da prova do dano moral, entende a doutrina e jurisprudência pátrias que,
devido a sua própria natureza peculiar, não deve ser submetida às mesmas regras da prova do dano material, pois, tal qual como
no caso presente, não há como comprovar por testemunhas ou documentalmente a ocorrência de lesões a direito personalíssimo
da parte autora da demanda, configurando o dano in re ipsa (presumido, implícito). É óbvio que, por se tratar de serviço essencial,
cuja utilização é de serventia relevante tanto no âmbito pessoal quanto no profissional para a parte autora, a interrupção abrupta e
sem aviso do sinal de telefonia extrapola o mero descumprimento contratual. Some-se a isso, o fato de que a indisponibilidade dos
serviços da operadora requerida nos últimos anos nas regiões interioranas do Estado do Maranhão é algo recorrente. O que se vê
é o isolamento da população, que fica à míngua sem ter a comunicação a sua disposição. Por acaso a parte autora é menos
cidadã que os moradores dos grandes centros? É claro que não, mas a empresa requerida fez e faz pouco caso com a prestação
de seus serviços na comunidade local. Não se pode esquecer também o tempo transporto em que o sinal de telefonia móvel da
requerida está indisponível, além da completa supressão de informações corretas dispendidas pela ré. A interrupção além de não
ter sido informada previamente à parte requerente, é negada pela requerida que insiste em afirmar que está a prestar o serviço de
forma eficiente, quando seu sinal sequer está disponível. Portanto, as razões expostas fazem emergir o dano moral perpetrado,
dadas as peculiaridades do caso concreto e a postura recalcitrante da ré, em prestar o próprio serviço. Nesse sentido: E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL. JUROS. TERMO A QUO. I - Cabe à concessionária do serviço de telefonia tomar as medidas necessárias para
assegurar ao consumidor a prestação adequada e contínua dos seus serviços, evitando que fatores externos, reiterados e
previsíveis, interrompam o seu regular fornecimento. II - Resta caracterizado o dano moral quando comprovada a prestação
deficiente do serviço de telefonia, tendo como causa a interrupção na comunicação. III - A fixação do quantum em indenização por
danos morais deve ater-se a critérios razoáveis, pois se presta à reparação do prejuízo sofrido, não servindo de fonte de
enriquecimento da outra parte. IV - O termo a quo dos juros de mora, nas indenizações por dano moral, devem incidir a partir do
evento danoso, no percentual de 1% (um por cento) ao mês. (TJ-MA - APL: 0460762014 MA 0003373-37.2010.8.10.0001, Relator:
JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 11/12/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
16/12/2014) Negritei AGRAVO LEGAL EM RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Ação de Indenização por Danos Morais em razão da interrupção do serviço essencial de
telefonia móvel, constituindo defeito em sua prestação. 2 - A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, porquanto sua
condição de prestador de serviço lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado. No caso em tela, o não
funcionamento da linha telefônica por vários dias gerou transtornos ao autor, de modo que se impõe a obrigação de indenizar,
como previsto no art. 6º, VI, do CDC. 3 - Manutenção do valor da indenização por dano moral em R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais). 4 - Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - AGV: 3880115 PE , Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque
Filho, Data de Julgamento: 09/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 24/08/2015) Negritei
DISPOSITIVO Em sendo assim, por todo o exposto, entendendo a ocorrência de transtornos PESSOAIS alegados, julgo
parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos dos artigos 6º, inciso VI, 14 e 22, todos do Código de Defesa do
Consumidor, combinado com o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROCEDO À RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA
LIDE, para condenar a empresa ré TIM CELULAR S/A a pagar à parte autora o valor R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), a título
de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, ante a
alegação da parte autora de que indispõe de condições econômicas de demandar em juízo. Sem custas e sem honorários, em
obediência ao artigo 55 da Lei Federal nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa
na distribuição e arquivem-se os autos. Olho d´Água das Cunhãs/MA, 14 de agosto de 2019. Galtieri Mendes de Arruda Juiz de
Direito ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Processo:530-55.2008.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Comum Cível
Autor: MAURA PATRÍCIA AGUIAR MENDES DE SOUSA
Advogado: Maria Zélia Barbosa Gomes
Réu:MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA DAS CUNHÃS
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FINALIDADE: intimação do(a) requerente MAURA PATRÍCIA AGUIAR MENDES DE SOUSA, através de seu(a) advogado(a) Dr(a).
Maria Zélia Barbosa Gomes, inscrito na OAB/MA 6.599, de SENTENÇA: " Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança movida pela
parte exequente supra em face da parte executada também em epígrafe, estando em fase de cumprimento de sentença. Foi
juntado pedido de homologação de acordo extrajudicial (folhas 251/253). Instada a se manifestar a parte exequente pugnou pela
homologação do acordo (folha 256). Os autos me vieram conclusos. É o que importa relatar. Decido. Compulsando os autos
verifiquei que as partes têm poderes para transigir, bem como que o objeto da presente demanda trata de direitos passíveis de
transação. Considerando que as partes estão bem representadas e que o acordo firmado não ofende a legislação de regência,
HOMOLOGO por sentença irrecorrível, a autocomposição firmada entre os litigantes, o que faço nos termos do artigo 487, inciso
III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem custas. Honorários na forma do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Tendo em vista que não há interesse recursal, arquive-se com as cautelas de praxe. Olho d'Água das Cunhãs/MA, 29 de julho de
2019. Juiz Galtieri Mendes de Arruda Titular da Vara Única de Olho d'Água das Cunhãs ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Processo:618-78.2017.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: DAGMAR SILVA OLIVEIRA
Advogado: Maurício Ferreira de Azevedo
Réu:TIM S/A
Advogado:Carlos Roberto Siqueira Castro OAB/MA 8.882-A e Gabriel Silva Pinto OAB/MA 11.742-A

FINALIDADE: intimação do(a) requerente DAGMAR SILVA OLIVEIRA, através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Maurício Ferreira de
Azevedo, inscrito na OAB/MA 12.835, e do requerido TIM S/A, através de seu(a)(s) advogado(a)(s) Dr(a). Carlos Roberto Siqueira
Castro OAB/MA 8.882-A e Gabriel Silva Pinto OAB/MA 11.742-A, PARA tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA: "Cuida-se
de ação de indenização por danos morais em face de falhas na prestação dos serviços, ajuizada por DAGMAR SILVA OLIVEIRA
em desfavor da empresa TIM CELULAR S/A, ambos qualificados na inicial. Alegou a parte autora que é usuária dos serviços de
telefonia móvel da requerida, na modalidade pré-pago, e que desde janeiro/2017 foi surpreendida pela "ausência de sinal de
cobertura" ou "sem serviço", a partir da telefonia móvel TIM, localizada na zona rural deste município, precisamente no povoado
Palmeiras. Frisou que em anteriormente, o sinal era disponibilizado normalmente. Seguiu narrando que em virtude dessa
interrupção abrupta, está impossibilitada de se utilizar dos serviços da requerida, não podendo, portanto efetuar e/ou receber
ligações. Alegou, ainda, que quando a operadora demandada deixou de operar sem explicação ou aviso prévio, causou-lhe
inúmeros problemas, constrangimentos e transtornos diversos, fazendo jus a um provimento jurisdicional que obrigue a requerida a
restabelecer os serviços, bem como a pagar-lhe uma indenização por danos morais. Designada audiência de conciliação, instrução
e julgamento, oportunidade na qual, a ré, regularmente citada, compareceu, tendo a conciliação sido rejeitada, onde apresentou
contestação escrita. Preliminarmente, arguiu que o processo deveria ser extinto, já que no procedimento disciplinado pela Lei nº.
9.099/95 não comportaria a realização de perícia técnica, o que seria imprescindível ao deslinde do feito. No mérito, aduziu em sua
defesa a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na avaliação subjetiva da qualidade da rede de telefonia. Defendeu a
inexistência de defeito na prestação dos serviços, alegando que as falhas na rede seriam momentâneas e pontuais. Asseverou que
a linha da parte autora está ativa e os serviços regulares. Lembrou que para a região onde reside a parte requerente, estão
disponíveis os seus serviços com todas as tecnologias (TDMA, GSM, EDGE e GPRS). Concluiu que pela inexistência de falhas
nos serviços, a pretensão de indenização seria descabida. Ressaltou que eventuais falhas resultariam em mero descumprimento
contratual não indenizável. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Após a realização do ato processual, este juízo
determinou a realização de diligência por Oficial de Justiça, para que o auxiliar do juízo verificasse in loco, se na localidade onde a
parte autora reside, o sinal da empresa TIM estaria disponível, bem como se seria possível a realização e o recebimento de
chamadas. Por fim, determinou-se ainda que o Oficial de Justiça averiguasse a existência de sinal de outras operadoras.
Cumprindo determinação do juízo, a Oficial de Justiça da comarca se dirigiu ao local onde reside a parte autora e lá constatou que
o sinal da empresa TIM não estaria disponível, bem como não seria possível receber e/ou originar chamadas (relatório
circunstanciado anexado aos autos). Ato contínuo, as partes foram chamadas a apresentarem manifestação acerca da diligência
efetivada pela auxiliar do juízo. A parte autora permaneceu silente. Já a parte requerida pugnou pela extinção do feito sem
julgamento do mérito, ante a necessidade de perícia. Os autos me vieram conclusos. Decido. Análise da preliminar suscitada -
Incompetência absoluta do JECC em face da necessidade de perícia técnica Defendeu a empresa requerida que o feito deveria ser
extinto sem julgamento do mérito, já que para o deslinde da controvérsia seria imprescindível a realização de perícia. Frisou que o
procedimento escolhido pela parte autora não comportaria a realização de tal prova técnica. Razão não assiste a contestante.
Explico. A prova pericial se mostra prescindível considerando que o autor não busca comprovar falha na qualidade do sinal da
operadora, mas sim a sua interrupção total. Ao contrário do que defendeu a requerida, não há sinal para ser periciado. Por outro
lado, o autor conseguiu demonstrar por outros meios de prova, que na localidade onde reside, havia a disponibilização de sinal
telefônico móvel da ré e que de janeiro/2017 para cá, o serviço simplesmente deixou de ser oferecido. Assim, faz-se necessário
afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para conhecimento da causa. Análise do mérito Inicialmente,
cabe-nos considerar que, é fato público e notório, de conhecimento da maioria dos moradores da localidade onde reside a parte
autora, que os serviços da demandada simplesmente deixaram de ser ofertados em janeiro/2017, sem nenhum aviso prévio.
Somente neste juízo há dezenas de processos questionando a interrupção dos serviços. Processos ainda em curso. Se já não
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fosse suficiente a existência de inúmeros feitos questionando a qualidade da prestação dos serviços da ré, este juízo determinou
que a oficial de justiça desta comarca se dirigisse ao local onde reside a parte autora e lá, constatasse se o sinal da empresa TIM
estaria disponível. A diligência apontou que o serviço atualmente não está disponível, comprovando assim a tese autoral de
indisponibilidade do sinal. Ao contrário do que a empresa acionada alegou, constatou-se que nenhuma das tecnologias informadas
pela ré (TDMA, GSM, EDGE e GRPS) estavam operantes. Reconhecida a falha na prestação dos serviços, passo a analisar a
pretensão autoral de condenar a parte requerida a restabelecer os serviços. A telefonia fixa e móvel no Brasil é geradora de uma
imensa quantidade de recursos econômicos, que são destinados às operadoras dessa espécie de serviço. Em contrapartida,
devem prestar o serviço necessariamente de qualidade, e, só aleatoriamente, com algum defeito justificável no plano técnico, o
que não ocorreu no presente caso ora em exame. Portanto, a pretensão autoral deve ser acolhida. Não merece acolhimento a tese
levantada pela empresa em sede de contestação no que diz respeito a impossibilidade de o Poder Judiciário analisar a
regularidade da prestação dos serviços operada pela ré. Importante ressaltar que a Constituição Federal estabelece, em seu art.
5º, inc. XXXII, o Estado promoverá a defesa do consumidor, como direito fundamental. De tal modo que o Poder Judiciário, como
parte integrante do Estado, tem o dever de proteger o consumidor, parte vulnerável da relação de consumo. Em respeito ao
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída da apreciação do
Judiciário. A análise da pretensão autoral no vertente caso, não fere o princípio da separação dos poderes e sim cumpre a função
constitucional do Poder Judiciário de julgar as demandas a ele apresentadas que representem lesão ou ameaça de lesão a
direitos. No mais, resta evidente que há falha na prestação de serviços por parte da empresa reclamada. Nesse diapasão, a
postura da empresa, negligenciando a qualidade e a própria dos serviços, causa insegurança para o consumidor, devendo haver
provimento jurisdicional para sanar essa desídia. Portanto, deve a empresa ré ser compelida a prestar o serviço e com o mínimo
de qualidade. Por fim, falta-me analisar se dos fatos, exsurge o dever de indenizar o consumidor. Acerca da prova do dano moral,
entende a doutrina e jurisprudência pátrias que, devido a sua própria natureza peculiar, não deve ser submetida às mesmas regras
da prova do dano material, pois, tal qual como no caso presente, não há como comprovar por testemunhas ou documentalmente a
ocorrência de lesões a direito personalíssimo da parte autora da demanda, configurando o dano in re ipsa (presumido, implícito). É
óbvio que, por se tratar de serviço essencial, cuja utilização é de serventia relevante tanto no âmbito pessoal quanto no profissional
para a parte autora, a interrupção abrupta e sem aviso do sinal de telefonia extrapola o mero descumprimento contratual. Some-se
a isso, o fato de que a indisponibilidade dos serviços da operadora requerida nos últimos anos nas regiões interioranas do Estado
do Maranhão é algo recorrente. O que se vê é o isolamento da população, que fica à míngua sem ter a comunicação a sua
disposição. Por acaso a parte autora é menos cidadã que os moradores dos grandes centros? É claro que não, mas a empresa
requerida fez e faz pouco caso com a prestação de seus serviços na comunidade local. Não se pode esquecer também o tempo
transporto em que o sinal de telefonia móvel da requerida está indisponível, além da completa supressão de informações corretas
dispendidas pela ré. A interrupção além de não ter sido informada previamente à parte requerente, é negada pela requerida que
insiste em afirmar que está a prestar o serviço de forma eficiente, quando seu sinal sequer está disponível. Portanto, as razões
expostas fazem emergir o dano moral perpetrado, dadas as peculiaridades do caso concreto e a postura recalcitrante da ré, em
prestar o próprio serviço. Nesse sentido: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
TELEFONIA. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. JUROS. TERMO A QUO. I - Cabe à
concessionária do serviço de telefonia tomar as medidas necessárias para assegurar ao consumidor a prestação adequada e
contínua dos seus serviços, evitando que fatores externos, reiterados e previsíveis, interrompam o seu regular fornecimento. II -
Resta caracterizado o dano moral quando comprovada a prestação deficiente do serviço de telefonia, tendo como causa a
interrupção na comunicação. III - A fixação do quantum em indenização por danos morais deve ater-se a critérios razoáveis, pois
se presta à reparação do prejuízo sofrido, não servindo de fonte de enriquecimento da outra parte. IV - O termo a quo dos juros de
mora, nas indenizações por dano moral, devem incidir a partir do evento danoso, no percentual de 1% (um por cento) ao mês. (TJ-
MA - APL: 0460762014 MA 0003373-37.2010.8.10.0001, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento:
11/12/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2014) Negritei AGRAVO LEGAL EM RECURSO DE
APELAÇÃO. DECISÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR.
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Ação de Indenização por Danos Morais
em razão da interrupção do serviço essencial de telefonia móvel, constituindo defeito em sua prestação. 2 - A responsabilidade civil
do fornecedor é objetiva, porquanto sua condição de prestador de serviço lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do
serviço prestado. No caso em tela, o não funcionamento da linha telefônica por vários dias gerou transtornos ao autor, de modo
que se impõe a obrigação de indenizar, como previsto no art. 6º, VI, do CDC. 3 - Manutenção do valor da indenização por dano
moral em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). 4 - Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - AGV: 3880115 PE , Relator:
Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 09/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de
Publicação: 24/08/2015) Negritei DISPOSITIVO Em sendo assim, por todo o exposto, entendendo a ocorrência de transtornos
PESSOAIS alegados, acolho a pretensão autoral em parte, nos termos dos arts. 6º, VI, 14 e 22 do CDC, c/c o art. 487, I, do CPC,
PROCEDO À RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA LIDE, para condenar a empresa ré TIM CELULAR S/A a pagar à parte autora o valor
R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do
arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Concedo o
benefício da assistência judiciária gratuita, ante a alegação da parte autora de que indispõe de condições econômicas de
demandar em juízo. Sem custas e sem honorários, em obediência ao artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Olho D´Água das Cunhãs/MA, 29 de
julho de 2019. Galtieri Mendes de Arruda Juiz de Direito ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
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Secretária Judicial

Processo:639-54.2017.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: ANTONIO BERNARDO SENA
Advogado: Maurício Ferreira de Azevedo
Réu:TIM S/A
Advogado:Carlos Roberto Siqueira Castro OAB/MA 8.882-A e Gabriel Silva Pinto OAB/MA 11.742-A

FINALIDADE: intimação do(a) requerente ANTONIO BERNARDO SENA, através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Maurício Ferreira
de Azevedo, inscrito na OAB/MA 12.835, e do requerido TIM S/A, através de seu(a)(s) advogado(a)(s) Dr(a). Carlos Roberto
Siqueira Castro OAB/MA 8.882-A e Gabriel Silva Pinto OAB/MA 11.742-A, PARA tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA: "
Cuida-se de ação de indenização por danos morais em face de falhas na prestação dos serviços, ajuizada por ANTONIO
BERNARDO SENA em desfavor da empresa TIM CELULAR S/A, ambos qualificados na inicial. Alegou a parte autora que é
usuária dos serviços de telefonia móvel da requerida, na modalidade pré-pago, e que desde janeiro/2017 foi surpreendida pela
"ausência de sinal de cobertura" ou "sem serviço", a partir da telefonia móvel TIM, localizada na zona rural deste município,
precisamente no povoado Palmeiras. Frisou que em anteriormente, o sinal era disponibilizado normalmente. Seguiu narrando que
em virtude dessa interrupção abrupta, está impossibilitada de se utilizar dos serviços da requerida, não podendo, portanto efetuar
e/ou receber ligações. Alegou, ainda, que quando a operadora demandada deixou de operar sem explicação ou aviso prévio,
causou-lhe inúmeros problemas, constrangimentos e transtornos diversos, fazendo jus a um provimento jurisdicional que obrigue a
requerida a restabelecer os serviços, bem como a pagar-lhe uma indenização por danos morais.Designada audiência de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade na qual, a ré, regularmente citada, compareceu, tendo a conciliação sido
rejeitada, onde apresentou contestação escrita. Preliminarmente, arguiu que o processo deveria ser extinto, já que no
procedimento disciplinado pela Lei nº. 9.099/95 não comportaria a realização de perícia técnica, o que seria imprescindível ao
deslinde do feito. No mérito, aduziu em sua defesa a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na avaliação subjetiva da
qualidade da rede de telefonia. Defendeu a inexistência de defeito na prestação dos serviços, alegando que as falhas na rede
seriam momentâneas e pontuais. Asseverou que a linha da parte autora está ativa e os serviços regulares. Lembrou que para a
região onde reside a parte requerente, estão disponíveis os seus serviços com todas as tecnologias (TDMA, GSM, EDGE e
GPRS). Concluiu que pela inexistência de falhas nos serviços, a pretensão de indenização seria descabida. Ressaltou que
eventuais falhas resultariam em mero descumprimento contratual não indenizável. Por fim, pugnou pela improcedência da ação.
Após a realização do ato processual, este juízo determinou a realização de diligência por Oficial de Justiça, para que o auxiliar do
juízo verificasse in loco, se na localidade onde a parte autora reside, o sinal da empresa TIM estaria disponível, bem como se seria
possível a realização e o recebimento de chamadas. Por fim, determinou-se ainda que o Oficial de Justiça averiguasse a existência
de sinal de outras operadoras. Cumprindo determinação do juízo, a Oficial de Justiça da comarca se dirigiu ao local onde reside a
parte autora e lá constatou que o sinal da empresa TIM não estaria disponível, bem como não seria possível receber e/ou originar
chamadas (relatório circunstanciado anexado aos autos). Ato contínuo, as partes foram chamadas a apresentarem manifestação
acerca da diligência efetivada pela auxiliar do juízo. A parte autora permaneceu silente. Já a parte requerida pugnou pela extinção
do feito sem julgamento do mérito, ante a necessidade de perícia. Os autos me vieram conclusos. Decido. Análise da preliminar
suscitada - Incompetência absoluta do JECC em face da necessidade de perícia técnica Defendeu a empresa requerida que o feito
deveria ser extinto sem julgamento do mérito, já que para o deslinde da controvérsia seria imprescindível a realização de perícia.
Frisou que o procedimento escolhido pela parte autora não comportaria a realização de tal prova técnica. Razão não assiste a
contestante. Explico. A prova pericial se mostra prescindível considerando que o autor não busca comprovar falha na qualidade do
sinal da operadora, mas sim a sua interrupção total. Ao contrário do que defendeu a requerida, não há sinal para ser periciado. Por
outro lado, o autor conseguiu demonstrar por outros meios de prova, que na localidade onde reside, havia a disponibilização de
sinal telefônico móvel da ré e que de janeiro/2017 para cá, o serviço simplesmente deixou de ser oferecido. Assim, faz-se
necessário afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para conhecimento da causa. Análise do mérito
Inicialmente, cabe-nos considerar que, é fato público e notório, de conhecimento da maioria dos moradores da localidade onde
reside a parte autora, que os serviços da demandada simplesmente deixaram de ser ofertados em janeiro/2017, sem nenhum
aviso prévio. Somente neste juízo há dezenas de processos questionando a interrupção dos serviços. Processos ainda em curso.
Se já não fosse suficiente a existência de inúmeros feitos questionando a qualidade da prestação dos serviços da ré, este juízo
determinou que a oficial de justiça desta comarca se dirigisse ao local onde reside a parte autora e lá, constatasse se o sinal da
empresa TIM estaria disponível. A diligência apontou que o serviço atualmente não está disponível, comprovando assim a tese
autoral de indisponibilidade do sinal. Ao contrário do que a empresa acionada alegou, constatou-se que nenhuma das tecnologias
informadas pela ré (TDMA, GSM, EDGE e GRPS) estavam operantes. Reconhecida a falha na prestação dos serviços, passo a
analisar a pretensão autoral de condenar a parte requerida a restabelecer os serviços. A telefonia fixa e móvel no Brasil é geradora
de uma imensa quantidade de recursos econômicos, que são destinados às operadoras dessa espécie de serviço. Em
contrapartida, devem prestar o serviço necessariamente de qualidade, e, só aleatoriamente, com algum defeito justificável no plano
técnico, o que não ocorreu no presente caso ora em exame. Portanto, a pretensão autoral deve ser acolhida. Não merece
acolhimento a tese levantada pela empresa em sede de contestação no que diz respeito a impossibilidade de o Poder Judiciário
analisar a regularidade da prestação dos serviços operada pela ré. Importante ressaltar que a Constituição Federal estabelece, em
seu art. 5º, inc. XXXII, o Estado promoverá a defesa do consumidor, como direito fundamental. De tal modo que o Poder Judiciário,
como parte integrante do Estado, tem o dever de proteger o consumidor, parte vulnerável da relação de consumo. Em respeito ao
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída da apreciação do
Judiciário. A análise da pretensão autoral no vertente caso, não fere o princípio da separação dos poderes e sim cumpre a função
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constitucional do Poder Judiciário de julgar as demandas a ele apresentadas que representem lesão ou ameaça de lesão a
direitos. No mais, resta evidente que há falha na prestação de serviços por parte da empresa reclamada. Nesse diapasão, a
postura da empresa, negligenciando a qualidade e a própria dos serviços, causa insegurança para o consumidor, devendo haver
provimento jurisdicional para sanar essa desídia. Portanto, deve a empresa ré ser compelida a prestar o serviço e com o mínimo
de qualidade. Por fim, falta-me analisar se dos fatos, exsurge o dever de indenizar o consumidor. Acerca da prova do dano moral,
entende a doutrina e jurisprudência pátrias que, devido a sua própria natureza peculiar, não deve ser submetida às mesmas regras
da prova do dano material, pois, tal qual como no caso presente, não há como comprovar por testemunhas ou documentalmente a
ocorrência de lesões a direito personalíssimo da parte autora da demanda, configurando o dano in re ipsa (presumido, implícito). É
óbvio que, por se tratar de serviço essencial, cuja utilização é de serventia relevante tanto no âmbito pessoal quanto no profissional
para a parte autora, a interrupção abrupta e sem aviso do sinal de telefonia extrapola o mero descumprimento contratual. Some-se
a isso, o fato de que a indisponibilidade dos serviços da operadora requerida nos últimos anos nas regiões interioranas do Estado
do Maranhão é algo recorrente. O que se vê é o isolamento da população, que fica à míngua sem ter a comunicação a sua
disposição. Por acaso a parte autora é menos cidadã que os moradores dos grandes centros? É claro que não, mas a empresa
requerida fez e faz pouco caso com a prestação de seus serviços na comunidade local. Não se pode esquecer também o tempo
transporto em que o sinal de telefonia móvel da requerida está indisponível, além da completa supressão de informações corretas
dispendidas pela ré. A interrupção além de não ter sido informada previamente à parte requerente, é negada pela requerida que
insiste em afirmar que está a prestar o serviço de forma eficiente, quando seu sinal sequer está disponível. Portanto, as razões
expostas fazem emergir o dano moral perpetrado, dadas as peculiaridades do caso concreto e a postura recalcitrante da ré, em
prestar o próprio serviço. Nesse sentido: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
TELEFONIA. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. JUROS. TERMO A QUO. I - Cabe à
concessionária do serviço de telefonia tomar as medidas necessárias para assegurar ao consumidor a prestação adequada e
contínua dos seus serviços, evitando que fatores externos, reiterados e previsíveis, interrompam o seu regular fornecimento. II -
Resta caracterizado o dano moral quando comprovada a prestação deficiente do serviço de telefonia, tendo como causa a
interrupção na comunicação. III - A fixação do quantum em indenização por danos morais deve ater-se a critérios razoáveis, pois
se presta à reparação do prejuízo sofrido, não servindo de fonte de enriquecimento da outra parte. IV - O termo a quo dos juros de
mora, nas indenizações por dano moral, devem incidir a partir do evento danoso, no percentual de 1% (um por cento) ao mês. (TJ-
MA - APL: 0460762014 MA 0003373-37.2010.8.10.0001, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento:
11/12/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2014) Negritei AGRAVO LEGAL EM RECURSO DE
APELAÇÃO. DECISÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR.
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Ação de Indenização por Danos Morais
em razão da interrupção do serviço essencial de telefonia móvel, constituindo defeito em sua prestação. 2 - A responsabilidade civil
do fornecedor é objetiva, porquanto sua condição de prestador de serviço lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do
serviço prestado. No caso em tela, o não funcionamento da linha telefônica por vários dias gerou transtornos ao autor, de modo
que se impõe a obrigação de indenizar, como previsto no art. 6º, VI, do CDC. 3 - Manutenção do valor da indenização por dano
moral em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). 4 - Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - AGV: 3880115 PE , Relator:
Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 09/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de
Publicação: 24/08/2015) Negritei DISPOSITIVO Em sendo assim, por todo o exposto, entendendo a ocorrência de transtornos
PESSOAIS alegados, acolho a pretensão autoral em parte, nos termos dos arts. 6º, VI, 14 e 22 do CDC, c/c o art. 487, I, do CPC,
PROCEDO À RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA LIDE, para condenar a empresa ré TIM CELULAR S/A a pagar à parte autora o valor
R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do
arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Concedo o
benefício da assistência judiciária gratuita, ante a alegação da parte autora de que indispõe de condições econômicas de
demandar em juízo. Sem custas e sem honorários, em obediência ao artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Olho D´Água das Cunhãs/MA, 29 de
julho de 2019. Galtieri Mendes de Arruda Juiz de Direito ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Processo:655-71.2018.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: EDLAND DE MORAIS
Advogado: Hilda do Nascimento Silva
Réu:TIM CELULAR S/A
Advogado:Christianne Gomes da Rocha OAB/PE 20.335

FINALIDADE: intimação do(a) requerente EDLAND DE MORAIS, através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Hilda do Nascimento Silva,
inscrito na OAB/MA 4377, e do requerido TIM CELULAR S/A, através de seu(a)(s) advogado(a)(s) Dr(a). Christianne Gomes da
Rocha OAB/PE 20.335, PARA tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA: "Trata-se de ação indenizatória por falha na
prestação de serviços de telefonia móvel ajuizada por EDLAND DE MORAIS em face da concessionária TIM CELULAR S/A,
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ambos qualificados na inicial. Alegou a parte autora que é usuária dos serviços de telefonia móvel da requerida, na modalidade
pós-pago. Informou que em abril de corrente ano ficou privada de utilizar os serviços, dada a constantes falhas na rede da
empresa requerida. Denotou que a má-prestação da empresa é algo corriqueiro na cidade de Olho d'Água das Cunhãs. Aduziu
ainda que as constantes falhas dos serviços extrapolam o mero aborrecimento não indenizável, merecendo uma reprimenda por
parte do Poder Judiciário. Defendeu ainda que a telefonia móvel é serviço de natureza essencial e sua privação de forma indevida,
consequência da ineficiência da concessionária de serviço público, atrai o seu dever de indenizar. Ao final, pugnou pelo
reconhecimento das falhas na prestação dos serviços e o consequente arbitramento de danos morais. Designada audiência de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade na qual, a ré, regularmente citada, compareceu, tendo a conciliação sido
rejeitada, onde apresentou contestação escrita. Preliminarmente, arguiu que o processo deveria ser extinto, já que no
procedimento disciplinado pela Lei nº. 9.099/95 não comporta a realização de perícia técnica, o que seria imprescindível ao
deslinde do feito. No mérito, aduziu em sua defesa que o autor não apresentou indício mínimo da existência dos supostos danos e
eventuais falhas na prestação dos serviços. Defendeu a inexistência de defeito na prestação dos serviços, juntando telas que
comprovariam a utilização dos serviços durante o período informado pela parte autora em que os mesmos teriam sido
interrompidos. Lembrou que para a região onde reside a parte requerente, disponibiliza os serviços com todas as tecnologias
(TDMA, GSM, EDGE, GPRS e 4G - que aguarda liberação da ANATEL). Concluiu que pela inexistência de falhas nos serviços, a
pretensão de indenização seria descabida. Ressaltou que eventuais falhas resultariam em mero descumprimento contratual não
indenizável. Juntou documentos que comprovaria a utilização dos serviços durante inúmeros dias do meses compreendidos
durante o ano de 2018. Por fim, pugnou pela improcedência da ação e reconhecimento da litigância de má-fé da parte requerente.
Perante a audiência, a parte autora foi ouvida, refutando a documentação acostada pela empresa. Ressaltou os dias de maio e
junho que teria ficada privada dos serviços. Para dirimir quaisquer dúvidas, este juízo determinou que a empresa requerida
carreasse aos autos cópia detalhada dos serviços prestados durante o período em que a parte autora informou ter sido privada. A
empresa cumpriu a diligência, juntando detalhamentos às fls. 69-80. Chamada a se manifestar, a parte autora insistiu no
deferimento de sua pretensão. Os autos me vieram conclusos. Decido. Análise da preliminar suscitada - Incompetência absoluta
do JECC em face da necessidade de perícia técnica Defendeu a empresa requerida que o feito não comporta a realização de
perícia técnica, já que distribuído sob o pálio da Lei nº. 9.099/95. Pontuou que a realização da requerida prova seria crucial para o
deslinde da controvérsia. Razão não assiste a contestante. Explico. A prova pericial se mostra prescindível considerando que nos
autos há outros meios para dirimir a controvérsia. Como se questiona a prestação pontual dos serviços de telefonia móvel
(ausência de sinal durante vários dias), a simples juntada dos extratos dos serviços já é suficiente para o julgamento da lide.
Assim, faz-se necessário afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para conhecimento da causa. Análise do
mérito A vexata quaestio consiste em analisar se houve falhas na prestação dos serviços por parte da empresa requerida. A parte
autora aduziu que os serviços foram interrompidos na cidade, tendo ficado privado durante vários dias dos meses de abril, maio e
junho, ambos de 2018. A empresa, por sua vez, alegou que seus serviços foram prestados de forma regular. Que eventualmente
pode ter ocorrido instabilidades momentâneas, mas que na maior parte do tempo, o consumidor teria usufruído da prestação de
telefonia móvel. Para amparar suas alegações, carreou ao processo telas de sistema onde comprovam que a parte requerente
efetuou e recebeu chamadas durante o período apontado como falho. Em análise a tal documentação, percebe-se que em dias
variados e horários diversos, a parte autora, de fato, utilizou de forma regular dos serviços da empresa ré. Instada a se manifestar
após a juntada da comprovação documental, a parte requerente apenas peticionou pela desistência de sua pretensão. Assim, ao
que se percebe, diferentemente de outros casos em tramitação neste juízo, a parte autora não conseguiu comprovar que foi
atingida pelos problemas técnicos apontados na inicial. Pelo contrário, a postura da parte demandante perante a tramitação
processual, notadamente tentando induzir este juízo a erro traduz postura reprovável e que merece ser censurada. A má-fé
processual salta aos outros. Explico. A parte autora não sofreu qualquer restrição na prestação dos serviços. Apesar disso,
resolveu aventurar-se, em uma demanda totalmente desprovida de lastro probatório, arriscando na sorte do processo, como se
uma loteria fosse. Tal postura abarrota o Poder Judiciário de demandas frívolas e causa prejuízo a toda sociedade. Como bem é
sabido, a força de trabalho das unidades jurisdicionais é exígua e não permite o desperdício de servidores na análise de causas
temerárias. Válido ainda observar que a parte requerente manejou a presente ação alegando falaciosamente a ocorrência de
danos (falhas na prestação dos serviços) com o único propósito de enriquecer-se ilicitamente às custas de outrem e que
provavelmente conseguiria acaso a parte adversa não tivesse diligenciado, juntando os documentos comprobatórios da regular
prestação dos serviços. Segundo as lições de Nelson Nery Júnior, litigante de má-fé: ´... é o improbus litigator, que se utiliza de
procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível...´ E mais, ao discorrer sobre uma das
hipóteses, numerus clausus, elencadas no art. 80 do CPC: ´... não é apenas o fato incontrovertido do CPP 334 II e III, que é aquele
afirmado por uma parte e não contestado pela outra. Este contém um plus caracterizado pela impossibilidade de seu
desconhecimento pela parte que deduz suas alegações no processo´. Entendo, assim, que jamais poderia a parte demandante
alegar a existência de falhas na prestação dos serviços da empresa requerida, tendo os utilizado de forma regular, com o nítido
intuito de eivar a convicção do julgador no ato de decidir. Práticas, como tal, devem ser enfrentadas com veemência sob pena de
se infirmar as instituições. Por outro lado, noto que a parte acionada teve o ônus de se fazer presente neste Juízo e de constituir
profissional para representar seus interesses. Enfim, experimentou despesas por ato provocado exclusivamente pela parte autora.
Assim, com espeque nos arts. 80, incisos II e III, e 81 caput e §3º, ambos do CPC c/c o art. 55 da Lei 9.099/95, julgo de bom alvitre
condenar a parte autora ao pagamento de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por litigância de má-fé e, ainda, a indenizar a parte
requerida também em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do
patrono parte adversa. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial. CONDENO A
´IMPROBUS LITIGATOR´, bem assim ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de multa por litigância de má-fé (art. 81,
caput do CPC), a indenizar a parte requerida no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do §3º do art. 81 do CPC, bem
como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do valor da causa. Publique-se.
Registe-se. Intimem-se. Transitado em julgado e não havendo apresentação de recurso inominado, arquive-se com as
providências de estilo. Olho d'Água das Cunhãs, 13 de agosto de 2019. Juiz Galtieri Mendes de Arruda Titular da Vara Única de
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ODC ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Processo:685-09.2018.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: AURELIO SOUZA CARVALHO
Advogado: Hilda do Nascimento Silva
Réu:TIM CELULAR S/A
Advogado:Christianne Gomes da Rocha OAB/PE 20.335

FINALIDADE: intimação do(a) requerente AURELIO SOUZA CARVALHO, através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Hilda do
Nascimento Silva, inscrito na OAB/MA 4.377, e do requerido TIM CELULAR S/A, através de seu(a)(s) advogado(a)(s) Dr(a).
Christianne Gomes da Rocha OAB/PE 20.335, PARA tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA: "Trata-se de ação
indenizatória por falha na prestação de serviços de telefonia móvel ajuizada por AURELIO SOUZA CARVALHO em face da
concessionária TIM CELULAR S/A, ambos qualificados na inicial. Alegou a parte autora que é usuária dos serviços de telefonia
móvel da requerida, na modalidade pós-pago. Informou que em abril de corrente ano ficou privada de utilizar os serviços, dada a
constantes falhas na rede da empresa requerida. Denotou que a má-prestação da empresa é algo corriqueiro na cidade de Olho
d'Água das Cunhãs. Aduziu ainda que as constantes falhas dos serviços extrapolam o mero aborrecimento não indenizável,
merecendo uma reprimenda por parte do Poder Judiciário. Defendeu ainda que a telefonia móvel é serviço de natureza essencial e
sua privação de forma indevida, consequência da ineficiência da concessionária de serviço público, atrai o seu dever de indenizar.
Ao final, pugnou pelo reconhecimento das falhas na prestação dos serviços e o consequente arbitramento de danos morais.
Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, oportunidade na qual, a ré, regularmente citada, compareceu, tendo a
conciliação sido rejeitada, onde apresentou contestação escrita. Preliminarmente, arguiu que o processo deveria ser extinto, já que
no procedimento disciplinado pela Lei nº. 9.099/95 não comporta a realização de perícia técnica, o que seria imprescindível ao
deslinde do feito. No mérito, aduziu em sua defesa que o autor não apresentou indício mínimo da existência dos supostos danos e
eventuais falhas na prestação dos serviços. Defendeu a inexistência de defeito na prestação dos serviços, juntando telas que
comprovariam a utilização dos serviços durante o período informado pela parte autora em que os mesmos teriam sido
interrompidos. Lembrou que para a região onde reside a parte requerente, disponibiliza os serviços com todas as tecnologias
(TDMA, GSM, EDGE, GPRS e 4G - que aguarda liberação da ANATEL). Concluiu que pela inexistência de falhas nos serviços, a
pretensão de indenização seria descabida. Ressaltou que eventuais falhas resultariam em mero descumprimento contratual não
indenizável. Perante o ato processual, determinou-se que a empresa carreasse aos autos extrato da utilização dos períodos
informados como falhos pelo consumidor. A concessionária juntou documentos que comprovariam a utilização dos serviços
durante inúmeros dias do meses compreendidos durante o ano de 2018. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. A parte
autora foi ouvida, refutando a documentação acostada pela empresa. Ressaltou os dias de maio e junho que teria ficada privada
dos serviços. Os autos me vieram conclusos. Decido. Análise da preliminar suscitada - Incompetência absoluta do JECC em face
da necessidade de perícia técnica Defendeu a empresa requerida que o feito não comporta a realização de perícia técnica, já que
distribuído sob o pálio da Lei nº. 9.099/95. Pontuou que a realização da requerida prova seria crucial para o deslinde da
controvérsia. Razão não assiste a contestante. Explico. A prova pericial se mostra prescindível considerando que nos autos há
outros meios para dirimir a controvérsia. Como se questiona a prestação pontual dos serviços de telefonia móvel (ausência de sinal
durante vários dias), a simples juntada dos extratos dos serviços já é suficiente para o julgamento da lide. Assim, faz-se necessário
afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para conhecimento da causa. Análise do mérito A vexata quaestio
consiste em analisar se houve falhas na prestação dos serviços por parte da empresa requerida. A parte autora aduziu que os
serviços foram interrompidos na cidade, tendo ficado privado durante vários dias dos meses de abril, maio e junho, ambos de
2018. A empresa, por sua vez, alegou que seus serviços foram prestados de forma regular. Que eventualmente pode ter ocorrido
instabilidades momentâneas, mas que na maior parte do tempo, o consumidor teria usufruído da prestação de telefonia móvel.
Para amparar suas alegações, carreou ao processo telas de sistema onde comprovam que a parte requerente efetuou e recebeu
chamadas durante o período apontado como falho. Em análise a tal documentação, percebe-se que em dias variados e horários
diversos, a parte autora, de fato, utilizou de forma regular dos serviços da empresa ré. Instada a se manifestar após a juntada da
comprovação documental, a parte requerente apenas peticionou ratificando sua pretensão. Assim, ao que se percebe,
diferentemente de outros casos em tramitação neste juízo, a parte autora não conseguiu comprovar que foi atingida pelos
problemas técnicos apontados na inicial. Dispositivo Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na
inicial, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, por não vislumbrar as falhas na prestação dos
serviços. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Registe-se. Intimem-se. Transitado em julgado e não havendo apresentação
de recurso inominado, arquive-se com as providências de estilo. Olho d'Água das Cunhãs, 29 de julho de 2019. Juiz Galtieri
Mendes de Arruda Titular da Vara Única de ODC ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial
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Processo:69-05.2016.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA RAIMUNDA DAS NEVES CONCEIÇÃO
Advogado: Maurício Ferreira de Azevedo
Réu:BANCO BRADESCO
Advogado:Rubens Gaspar Serra OAB/SP 119.859

FINALIDADE: intimação do(a) requerente MARIA RAIMUNDA DAS NEVES CONCEIÇÃO, através de seu(a) advogado(a) Dr(a).
Maurício Ferreira de Azevedo, inscrito na OAB/MA 12.835, e do requerido BANCO BRADESCO, através de seu(a)(s)
advogado(a)(s) Dr(a). Rubens Gaspar Serra OAB/SP 119.859, PARA tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA: " Trata-se de
ação indenizatória ajuizada por MARIA RAIMUNDA DAS NEVES CONCEIÇÃO em face do BANCO BRADESCO S/A. Aduziu a
autora que recebe seu benefício previdenciário junto ao banco requerido. Salientou que não contratou operação de mútuo com o
referido banco, contudo a instituição vem descontando valores mensalmente a título de crédito pessoal. Inconformada, a autora
ajuizou a presente demanda, pugnando pela declaração de nulidade do contrato nº. 284306052, bem como pela devolução em
dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Regularmente citado, o banco requerido contestou o feito. Aduziu
que agiu dentro da legalidade, não havendo qualquer falha na prestação de seus serviços. Salientou que inexistem bases para
reconhecer sua responsabilidade civil. Em tese alternativa, pugnou que acaso condenado, a indenização seja arbitrada de forma
proporcional. Insurgiu-se ainda contra o pleito de repetição de indébito. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Ato contínuo,
este juízo converteu o julgamento em diligência para inverter o ônus da prova e possibilitar que o banco requerido apresentasse
cópia do instrumento contratual questionado no presente feito (contrato nº. 284306052), bem como cópia do comprovante de
repasse dos valores ao consumidor e extrato da operação contendo a informação acerca da quantidade de parcelas pagas e
vincendas e seus respectivos valores. Advertiu-se a instituição financeira que o transcurso do prazo in albis acarretaria o
reconhecimento da irregularidade da operação, bem como que todas as parcelas informadas pela autora na inicial foram
descontadas. Cientificado, o banco acionado deixou transcorrer o prazo concedido, sem nada juntar ao processo (certidão de fls.
55). Em virtude do IRDR nº. 53.983/2016, este feito foi suspenso em 16/10/2017, conforme decisão de fls. 56-57. Retomada a
marcha processual, as partes foram instadas a se manifestarem das teses reconhecidas pelo incidente. Apenas a parte autora se
manifestou, ratificando seus pedidos. Os autos me vieram conclusos. Decido. A vexata quaestio está em saber se o negócio
jurídico discutido pelas partes foi regularmente contratado pelo autor. Compulsando os autos, verifico que ao banco foi dada a
oportunidade de comprovar documentalmente a regularidade da contratação. Todavia, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.
Também não restou comprovado que os valores relativos ao suposto mútuo tenham ingressado na esfera de disponibilidade da
parte autora. Para o deslinde da controvérsia seria necessário a análise de duas provas cabais - instrumento contratual válido e
comprovante de repasse do crédito. No entanto, o banco requerido, que deveria ter tais documentos, não os juntou. Observe-se
que este juízo concedeu prazo e expressamente advertiu a instituição que seria ônus do fornecedor a apresentação de tais provas.
No entanto, como já dito, nada foi carreado ao caderno processual. Assim, ausente a prova da realização do negócio, tendo que
sua existência e validade não restaram provadas. Ao que tudo indica, a contratação discutida foi eivada de fraude, sendo nula e
imprestável para comprovação da lisura do negócio. Analisando o documento carreado pela parte autora, tenho que a operação
discutida descontou, indevidamente, da requerente, parcelas de R$ 41,08 (vide fls. 7). Conforme observei na decisão de fls. 50, o
transcurso do prazo sem manifestação da instituição bancária, o que de fato ocorreu, acarretaria o reconhecimento de que todas
as parcelas teriam sido efetivamente descontadas. Ou seja, no vertente caso, 10 (dez). Portanto, tem-se que o banco requerido
descontou, indevidamente de verbas de caráter alimentar da parte autora, 10 (dez) parcelas de R$ 41,08. Assim, não comprovada
a legalidade da operação bancária, a procedência da ação é medida que se impõe. Friso que a cobrança indevida pelo demandado
de valores da parte autora, por meio de desconto de benefício previdenciário, gerou enriquecimento ilícito, devendo, portanto,
restituir o que descontado, já que o demandante não era devedor, dada a ausência de prova da contratação do alegado
empréstimo. Deve a instituição acionada devolver em dobro tudo que descontou indevidamente, acrescidas de juros e correção
monetária, a partir de cada desembolso. O banco também não comprovou que o engano seria justificável, o que atrai a repetição
em dobro do desconto indevido. O dano moral, por sua vez, está caracterizado no caso concreto, na medida em que a parte autora
é segurada do INSS, percebendo apenas um salário mínimo, benefício que sofreu descontos por sucessivos meses, de quantia
que por certo lhe fez grande falta. Observo que a caracterização do dano moral, os diversos descontos indevidos na conta corrente
da autora, decorrente de falha na prestação do serviço verificada no caso vertente, é motivo mais do que relevante para evidenciar
a obrigação de indenizar pelos danos morais ocorridos. Quanto ao valor da indenização, deve ser verificado que o Requerido é
uma Instituição Financeira que aufere grandes lucros através do sistema que vitimou a Requerente e que não há que se provar
constrangimentos já que eles decorrem naturalmente e devem ser aferidos pela medida do homem médio. Com base nessas
premissas, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional ao caso concreto. Dado o exposto, e
pelo que mais consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Declarar a inexistência de relação
jurídica entre a parte autora e o Banco Bradesco S/A, no que concerne ao contrato nº. 284306052; b) CONDENAR o Requerido a
ressarcir em dobro o Requerente o valor de R$ 410,80 (quatrocentos e dez reais e oitenta centavos) indevidamente descontados
do seu benefício (10 parcelas de R$ 41,08), totalizando o valor de R$ 821,60 (oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos)
que deverão ser devidamente acrescidos de juros legais de 1% a.m. e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada
desconto. c) CONDENAR ainda, o Requerido a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que
deverão ser acrescidos de juros legais de 1% a.m. desde a data do evento danoso (11/2015), conforme Súmula 54 do STJ e
correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. d) Deixo de condenar a requerida ao pagamento das
custas processuais e honorários de advogado, em face do que preceitua o art. 55 da lei 9099/95. e) Em caso de recurso, o preparo
compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do
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art. 42 da lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Olho d'Água das Cunhãs, 29 de julho de 2019. Juiz Galtieri Mendes
de Arruda Titular da Vara Única de Olho d'Água das Cunhãs ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Processo:762-18.2018.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: POLIANA CARVALHO LIMA
Advogado: Hilda do Nascimento Silva
Réu:TIM CELULAR S/A
Advogado:Christianne Gomes da Rocha OAB/PE 20.335

FINALIDADE: intimação do(a) requerente POLIANA CARVALHO LIMA, através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Hilda do Nascimento
Silva, inscrito na OAB/MA 4.377, e do requerido TIM CELULAR S/A, através de seu(a)(s) advogado(a)(s) Dr(a). Christianne Gomes
da Rocha OAB/PE 20.335, PARA tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA: "Trata-se de ação indenizatória por falha na
prestação de serviços de telefonia móvel ajuizada por POLIANA CARVALHO LIMA em face da concessionária TIM CELULAR S/A,
ambos qualificados na inicial. Alegou a parte autora que é usuária dos serviços de telefonia móvel da requerida, na modalidade
pós-pago. Informou que em abril de corrente ano ficou privada de utilizar os serviços, dada a constantes falhas na rede da
empresa requerida. Denotou que a má-prestação da empresa é algo corriqueiro na cidade de Olho d'Água das Cunhãs. Aduziu
ainda que as constantes falhas dos serviços extrapolam o mero aborrecimento não indenizável, merecendo uma reprimenda por
parte do Poder Judiciário. Defendeu ainda que a telefonia móvel é serviço de natureza essencial e sua privação de forma indevida,
consequência da ineficiência da concessionária de serviço público, atrai o seu dever de indenizar. Ao final, pugnou pelo
reconhecimento das falhas na prestação dos serviços e o consequente arbitramento de danos morais. Designada audiência de
conciliação, instrução e julgamento, oportunidade na qual, a ré, regularmente citada, compareceu, tendo a conciliação sido
rejeitada, onde apresentou contestação escrita. Preliminarmente, arguiu que o processo deveria ser extinto, já que no
procedimento disciplinado pela Lei nº. 9.099/95 não comporta a realização de perícia técnica, o que seria imprescindível ao
deslinde do feito. No mérito, aduziu em sua defesa que o autor não apresentou indício mínimo da existência dos supostos danos e
eventuais falhas na prestação dos serviços. Defendeu a inexistência de defeito na prestação dos serviços, juntando telas que
comprovariam a utilização dos serviços durante o período informado pela parte autora em que os mesmos teriam sido
interrompidos. Lembrou que para a região onde reside a parte requerente, disponibiliza os serviços com todas as tecnologias
(TDMA, GSM, EDGE, GPRS e 4G - que aguarda liberação da ANATEL). Concluiu que pela inexistência de falhas nos serviços, a
pretensão de indenização seria descabida. Ressaltou que eventuais falhas resultariam em mero descumprimento contratual não
indenizável. Juntou documentos que comprovaria a utilização dos serviços durante inúmeros dias do meses compreendidos
durante o ano de 2018. Por fim, pugnou pela improcedência da ação e reconhecimento da litigância de má-fé da parte requerente.
Perante a audiência, a parte autora foi ouvida, refutando a documentação acostada pela empresa. Ressaltou os dias de maio e
junho que teria ficada privada dos serviços. Para dirimir quaisquer dúvidas, este juízo determinou que a empresa requerida
carreasse aos autos cópia detalhada dos serviços prestados durante o período em que a parte autora informou ter sido privada. A
empresa cumpriu a diligência, juntando detalhamentos às fls. 70-75. Chamada a se manifestar, a parte autora quedou-se inerte,
conforme certidão de fls. 76. Os autos me vieram conclusos. Decido. Análise da preliminar suscitada - Incompetência absoluta do
JECC em face da necessidade de perícia técnica Defendeu a empresa requerida que o feito não comporta a realização de perícia
técnica, já que distribuído sob o pálio da Lei nº. 9.099/95. Pontuou que a realização da requerida prova seria crucial para o deslinde
da controvérsia. Razão não assiste a contestante. Explico. A prova pericial se mostra prescindível considerando que nos autos há
outros meios para dirimir a controvérsia. Como se questiona a prestação pontual dos serviços de telefonia móvel (ausência de sinal
durante vários dias), a simples juntada dos extratos dos serviços já é suficiente para o julgamento da lide. Assim, faz-se necessário
afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para conhecimento da causa. Análise do mérito A vexata quaestio
consiste em analisar se houve falhas na prestação dos serviços por parte da empresa requerida. A parte autora aduziu que os
serviços foram interrompidos na cidade, tendo ficado privado durante vários dias dos meses de abril, maio e junho, ambos de
2018. A empresa, por sua vez, alegou que seus serviços foram prestados de forma regular. Que eventualmente pode ter ocorrido
instabilidades momentâneas, mas que na maior parte do tempo, o consumidor teria usufruído da prestação de telefonia móvel.
Para amparar suas alegações, carreou ao processo telas de sistema onde comprovam que a parte requerente efetuou e recebeu
chamadas durante o período apontado como falho. Em análise a tal documentação, percebe-se que em dias variados e horários
diversos, a parte autora, de fato, utilizou de forma regular dos serviços da empresa ré. Instada a se manifestar após a juntada da
comprovação documental, a parte requerente apenas peticionou pela desistência de sua pretensão. Assim, ao que se percebe,
diferentemente de outros casos em tramitação neste juízo, a parte autora não conseguiu comprovar que foi atingida pelos
problemas técnicos apontados na inicial. Pelo contrário, a postura da parte demandante perante a tramitação processual,
notadamente tentando induzir este juízo a erro traduz postura reprovável e que merece ser censurada. A má-fé processual salta
aos outros. Explico. A parte autora não sofreu qualquer restrição na prestação dos serviços. Apesar disso, resolveu aventurar-se,
em uma demanda totalmente desprovida de lastro probatório, arriscando na sorte do processo, como se uma loteria fosse. Tal
postura abarrota o Poder Judiciário de demandas frívolas e causa prejuízo a toda sociedade. Como bem é sabido, a força de
trabalho das unidades jurisdicionais é exígua e não permite o desperdício de servidores na análise de causas temerárias. Válido
ainda observar que a parte requerente manejou a presente ação alegando falaciosamente a ocorrência de danos (falhas na
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prestação dos serviços) com o único propósito de enriquecer-se ilicitamente às custas de outrem e que provavelmente conseguiria
acaso a parte adversa não tivesse diligenciado, juntando os documentos comprobatórios da regular prestação dos serviços.
Segundo as lições de Nelson Nery Júnior, litigante de má-fé: ´... é o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos
com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível...´ E mais, ao discorrer sobre uma das hipóteses, numerus
clausus, elencadas no art. 80 do CPC: ´... não é apenas o fato incontrovertido do CPP 334 II e III, que é aquele afirmado por uma
parte e não contestado pela outra. Este contém um plus caracterizado pela impossibilidade de seu desconhecimento pela parte
que deduz suas alegações no processo´. Entendo, assim, que jamais poderia a parte demandante alegar a existência de falhas na
prestação dos serviços da empresa requerida, tendo os utilizado de forma regular, com o nítido intuito de eivar a convicção do
julgador no ato de decidir. Práticas, como tal, devem ser enfrentadas com veemência sob pena de se infirmar as instituições. Por
outro lado, noto que a parte acionada teve o ônus de se fazer presente neste Juízo e de constituir profissional para representar
seus interesses. Enfim, experimentou despesas por ato provocado exclusivamente pela parte autora. Assim, com espeque nos
arts. 80, incisos II e III, e 81 caput e §3º, ambos do CPC c/c o art. 55 da Lei 9.099/95, julgo de bom alvitre condenar a parte autora
ao pagamento de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por litigância de má-fé e, ainda, a indenizar a parte requerida também em R$
1.000,00 (mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono parte adversa. Por
todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial. CONDENO A ´IMPROBUS LITIGATOR´, bem
assim ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de multa por litigância de má-fé (art. 81, caput do CPC), a indenizar a
parte requerida no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do §3º do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do valor da causa. Publique-se. Registe-se. Intimem-se. Transitado
em julgado e não havendo apresentação de recurso inominado, arquive-se com as providências de estilo. Olho d'Água das
Cunhãs, 15 de agosto de 2019. Juiz Galtieri Mendes de Arruda Titular da Vara Única de ODC ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Processo:786-46.2018.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Comum Cível
Autor: DOMINGOS ALVES DA SILVA
Advogado: Maurício Ferreira de Azevedo
Réu:BANCO MERCANTIL DO BRASIL
Advogado:Felipe Gazola Vieira Marques OAB/MA 11.442-A

FINALIDADE: intimação do(a) requerente DOMINGOS ALVES DA SILVA, através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Maurício Ferreira
de Azevedo, inscrito na OAB/MA 12.835, e do requerido BANCO MERCANTIL DO BRASIL, através de seu(a)(s) advogado(a)(s)
Dr(a). Felipe Gazola Vieira Marques OAB/MA 11.442-A, PARA tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA: "Trata-se de ação
declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por DOMINGOS
ALVES DA SILVA em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. Aduziu que não firmou contrato de mútuo com a instituição
acionada. Contudo, o banco requerido estaria descontando mensalmente a quantia de R$ 186,60 (cento e oitenta e seis reais e
sessenta centavos), relativo a um suposto contrato de empréstimo consignado (instrumento nº. 012459424). Frisou que até o
ajuizamento da ação teria sofrido um prejuízo de R$ 4.793,61 (quatro mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e um
centavos). Reconheceu que os créditos lhe foram entregues em sua conta bancária junto ao Banco do Brasil, tendo movimentado
porque acreditou ser seu. Informou que anteriormente ajuizou a pretensão junto ao Juizado Especial da comarca (processo nº.
410-94.2017.8.10.0103). Todavia, desistiu da ação durante a instrução processual, em decorrência de o banco requerido ter
juntado contrato e comprovante de transferência bancária. Insistiu que não assinou o contrato e pediu a realização de perícia
grafotécnica. Ao final, pugnou pela procedência da ação, para que lhe sejam devolvidos em dobro os valores descontados, bem
como fixada indenização por danos morais. Juntou documentos de fls. 9-29. Gratuidade deferida às fls. 31, ocasião em que
determinou-se a realização da audiência de conciliação e mediação. Audiência realizada sem que as partes se conciliassem. Em
seguida, a empresa requerida contestou a pretensão autoral (fls.34-54). Em síntese, aduziu que a contratação teria sido válida e
regular, bem como instruída com todos os documentos pessoais do autor. Lembrou que os documentos que divergiriam dos
apresentados com a inicial teriam datas de emissão diferentes, ou seja, seriam segundas vias emitidas pelo requerente. Observou
que os créditos foram depositados em conta bancária pertencente ao autor e por ele não foram devolvidos. Ressaltou que todos os
elementos apontariam para a regularidade de contrato, não existindo, portanto, qualquer indício de fraude. Por fim, defendeu a
inexistência de falhas na prestação dos serviços e requereu a improcedência da ação. Chamado a apresentar réplica acerca da
contestação e dos documentos com ela carreados, o autor permaneceu inerte (certidão de fls. 55). Era o que interessava relatar.
Decido. Do Julgamento do processo no estado em que se encontra Verifico que não há questões processuais pendentes, bem
como o feito comporta julgamento com as provas documentais já produzidas pelas partes. Apesar de o autor ter se manifestado na
inicial informando que teria a intenção de produzir prova grafotécnica, tendo que esta não é necessária, já que há outros elementos
de prova para elucidar os fatos. Ressalto ainda que desde a emissão da segunda via de seus documentos, ocorrida em
10/08/2015, o requerente já não mais assina. No entanto, quando da contratação do negócio discutido, em meados de fevereiro de
2014, o requerente assinava. Tanto é assim que a antiga identidade do autor consta a sua assinatura, que muito se assemelha
com a constante no instrumento contratual (fls. 46). Pelo que se vê, dada as condições pessoais atuais do autor, a prova por ele
pretendida seria inócua, já que impossível a colheita dos padrões grafotécnicos necessários para a realização da perícia
(considerando que o autor não mais consegue assinar). Portanto, a prova pretendida pelo requerente pode ser suprida por outros
elementos. Assim, passo a julgar as pretensões, nos termos do art. 355, inciso I do CPC. A vexata quaestio está em saber se a
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operação de crédito discutida foi regularmente contratada pelo autor e se os valores dela decorrentes adentraram em sua esfera
de disponibilidade. Pois bem. Analisando a documentação acostada aos autos, percebe-se claramente que o contrato foi firmado
de forma regular, contendo a assinatura do autor e sendo instruído com seus documentos pessoais. Observa-se ainda que os
valores relativo ao referido mútuo, foram disponibilizados à parte autora em sua conta bancária administrada pelo Banco do Brasil.
Tal fato foi amplamente confessado pelo autor em sua inicial. A justificativa para ter utilizado os valores é simplória e difícil de
acreditar. Narrou que achava que tais créditos seriam seus. Ora, não há almoço de graça. Se o valor de R$ 1.337,46 (mil,
trezentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos) foi depositado de forma equivocada em uma conta bancária, caberia ao
correntista informar a instituição financeira e buscar devolver. Mas se o utilizou é porque sabia a origem dos recursos. Tanto é
assim que no mês de fevereiro de 2014, diversas operações de crédito (DOC e TED) foram efetivadas para a conta corrente do
requerente (vide extratos de fls. 13), tendo este sacados tais valores nos dias seguintes. Não seria crível que o autor
desconhecesse a origem do crédito, ou seja, que tivesse sido simplesmente surpreendido com o aparecimento "do nada" daqueles
valores e ir ao banco logo nos dias seguintes sacar. Como ele teria ficado sabendo de tais depósitos? E porque não estranhou o
aparecimento repentino de valores sem explicação? Note-se que o autor só veio a questionar a operação em análise em 2017
(junto ao Juizado Especial) e neste processo em agosto/2018. Ou seja, mais de 3 (três) anos depois. Ao que tudo indica, o autor
ajuizou uma aventura jurídica, apostando que eventualmente a instituição requerida não mais possuiria os documentos
comprobatórios da operação de mútuo. Assim, a pretensão autoral não se sustenta, sendo lícita e válida a operação discutida no
vertente feito. DISPOSITIVO Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, o que faço com
resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do valor da causa. Outrossim, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do
CPC. Publique-se. Registe-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal sem manifestação, arquivem-se. Olho d'Água das Cunhãs, 7
de agosto de 2019. Juiz Galtieri Mendes de Arruda Titular da Vara Única de Olho d'Água das Cunhãs ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Processo:858-72.2014.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Sumário
Autor: LUCIENE SOUSA ARAÚJO
Advogado: Leonardo Luiz Pereira Colácio
Réu:BANCO PAN S/A
Advogado:Gilvan Melo Sousa OAB/CE 16.383

FINALIDADE: intimação do(a) requerente LUCIENE SOUSA ARAÚJO, através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Leonardo Luiz Pereira
Colácio, inscrito na OAB/MA 8.133, e do requerido BANCO PAN S/A, através de seu(a)(s) advogado(a)(s) Dr(a). Gilvan Melo
Sousa OAB/CE 16.383, PARA tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação e fazer
cumulada com indenizatória ajuizada pela parte exequente supra em desfavor da parte executada também em epígrafe, estando
na fase de cumprimento de sentença. Juntada de ofício pelo DETRAN/MA informando a devida transferência de propriedade do
veículo objeto da demanda (folhas 132/136). Instadas as partes a se manifestarem a parte executada pugnou pela extinção do feito
à folha 145. Já a parte exequente quedou-se inerte (folha 147). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Analisando
os autos denota-se que a parte executada satisfez com a obrigação objeto da presente demanda, tendo este processo atingido sua
finalidade. Ante o exposto, declaro extinto o presente processo, por sentença, com amparo nos artigos 924, inciso II e 925, ambos
do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. Cumpra-se. Olho d'Água das Cunhãs/MA, 24 de julho de 2019. Galtieri Mendes de Arruda Juiz Titular da
Comarca de Olho d'Água das Cunhãs ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Processo:864-40.2018.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Comum Cível
Autor: FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS
Advogado: Italo de Sousa Bringel
Réu:COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado:Tiago José Feitosa de Sá OAB/MA 8654-A

FINALIDADE: intimação do(a) requerente FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS, através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Italo de
Sousa Bringel, inscrito na OAB/MA 10.815, e do requerido COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, através de
seu(a)(s) advogado(a)(s) Dr(a). Tiago José Feitosa de Sá OAB/MA 8654-A, PARA tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA: "
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por FRANCISCA
PEREIRA DOS SANTOS em face da COMPANHIA ENÉRGETICA DO MARANHÃO - CEMAR, pelo rito ordinário. Aduziu a parte
autora que é titular da unidade consumidora nº. 6740430. Frisou que em 12/06/2018 foi surpreendida com a visita de prepostos da
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requerida. Observou que na ocasião, após nítida coerção psicológica, foi coagida a firmar termo de confissão de dívida para não
ter o fornecimento do serviço suspenso. Denotou que os prepostos da requerida informavam estarem em aberto os débitos
05/2007, 04/2008 e 01/2016. Contou que se não negociasse os valores, o serviço seria suspenso naquele momento. Asseverou
que sem ter escolha, firmou termo de confissão de dívida no importe de 12 (doze) parcelas de R$ 34,00 (trinta e quatro reais).
Contou que no dia seguinte, após pesquisar em seus arquivos, percebeu que as faturas teriam sido regularmente pagas, tendo
procurado atendimento na agência local. Expôs que após efetuar reclamação formal, obteve a informação de que como o
parcelamento já teria sido lançado no sistema, nada poderia ser feito. Relatou que no mês seguinte, ou seja, julho/2018 foi
novamente surpreendida, já que o parcelamento veio em valor maior que o pactuado. Observou que a empresa cobrou a quantia
de R$ 55,91 (cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), o que aumentaria o parcelamento para R$ 670,92 (seiscentos e
setenta reais e noventa e dois centavos). Defendeu que a prática da empresa foi totalmente abusiva e desleal. Pugnou pelo
reconhecimento das falhas na prestação dos serviços, bem como na repetição em dobro do que foi cobrado indevidamente e
fixação de danos morais pelos transtornos. Juntou documentos e pugnou pela gratuidade judiciária. Justiça gratuita deferida às fls.
16, ocasião em que se determinou a citação da empresa requerida. Regularmente citada, a concessionária contestou a pretensão
autoral às fls. 20-41. Em resumo, defendeu a legitimidade do procedimento questionado na inicial, bem como lembrou ser dever do
usuário adimplir pela prestação dos serviços. Reconheceu que fora firmado com a autora termo de confissão de dívida de débitos
correspondentes a 05/2007, 04/2008, 01/2016, 12/2017, 05/2018 e 06/2018. Ressaltou que por ocasião da assinatura do
instrumento, de fato, o parcelamento previu parcelas de R$ 34,00 (trinta e quatro reais). Todavia, conforme previsão de cláusula
contratual, dada a existência de uma fatura em aberto, por ocasião do lançamento da avença em sistema, tal débito também
passou a fazer parte do parcelamento (fatura 06/2018), o que fez o valor da parcelam subir para R$ 55,91. Questionou que agiu
dentro das normas regulamentares, não havendo que se falar em indenização. Por fim, requereu a improcedência da ação. Réplica
apresentada pela parte autora, apenas ratificando os pedidos autorais. Os autos me vieram conclusos. Decido. Não há questões
processuais pendentes e a questão posta em juízo resolve-se pela simples análise dos documentos já juntados aos autos, razão
pela qual passo a proferir sentença, nos termos do art. 355, inciso I do CPC. A vexata quaestio está em saber se a CEMAR falhou
na prestação de seus serviços por ocasião do procedimento questionado pela autora nos autos. A empresa defendeu a
legitimidade do débito e legalidade do procedimento adotado. Contudo, algumas considerações precisam ser feitas. É sabido que a
natureza jurídica da remuneração cobrada pela prestação de serviço público, no caso energia elétrica, por meio de uma concessão
pública, e de tarifa ou preço público, portanto de caráter não tributário, sendo aplicados quanto a prescrição os prazos
estabelecidos no Código Civil. Em analise ao que dispo e o artigo 206 do Código Civil, que disciplina os prazos prescricionais,
verifica-se que não existe prazo especifico relacionado a prescrição das ações de cobrança de fatura de energia elétrica, pelo que
se deve aplicar o prazo decenal, conforme disposto no artigo 205 do mencionado dispositivo legal. Sendo decenal o prazo
prescricional, não poderia a empresa requerida efetuar a cobrança de débitos vencidos anteriores a 12/06/2008 (contados 10 anos
do termo de confissão de dívidas). Assim sendo, estão prescritos os débitos relativos 05/2007 e 04/2008 e sequer deveriam ter
feito parte do instrumento contratual. Observo ainda que os débitos vencidos em 01/2016, 12/2017 também não poderiam ter sido
usados para pressionar a consumidora ao pagamento, sob pena de suspensão do fornecimento dos serviços. Note-se que as
referidas faturas venceram em prazo superior a 90 (noventa) dias, o que não permite o corte. Ao que tudo indica, tal parcelamento
foi pactuado por meio da utilização de mecanismos duvidosos de legalidade. Ao incluir na cobrança, débitos expressamente
prescritos, a empresa acabou falhando de forma evidente na prestação de seus serviços. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. POR MAIORIA. I - A cobrança de
dívida prescrita, configura injusta agressão à honra objetiva, à imagem e ao bom nome da pessoa, eis que inerentes à sua
personalidade, ocasionando danos morais passíveis de indenização; Recurso provido por maioria. (TJ-MA - APL: 0373212013 MA
0020132-42.2011.8.10.0001, Relator: CLEONICE SILVA FREIRE, Data de Julgamento: 26/09/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 03/10/2013) Negritei NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA
CUMULADA COM DANOS MORAIS E PAGAMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. Ocorrência de
prescrição da dívida. Em se tratando de responsabilidade pelo fato do serviço, no caso prestado de forma defeituosa, na medida
em que acabou o banco efetuando descontos indevidos na conta do autor, pois a dívida estava prescrita, a responsabilidade do
prestador de serviço é objetiva (art. 14, caput, do CDC), somente podendo ser afastada quando provar: I - que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). Considerando que
restou provado o dano moral sofrido pelo autor, cabível indenização a este título. (...) Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº
70059867333, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 04/09/2014)
Negritei Assim, a vontade da consumidora restou maculada, devendo o parcelamento ser rescindido e eventuais valores pagos
pela consumidora devolvidos em dobro. Esclareço que em relação aos débitos compreendidos pelas faturas 01/2016, 12/2017,
05/2018 e 06/2018 não há qualquer impedimento legal de serem cobrados pelas vias ordinárias e até mesmo ser firmado um
parcelamento. Ocorre que a empresa deve respeitar os mecanismos previstos em Lei para fazer valer seus créditos. Criar artifícios
e/ou coerções ilegítimas, fundadas na possibilidade indevida de suspensão dos serviços e/ou incluir no parcelamento débitos
prescritos, vulnera todo o procedimento e o macula. Assim, tenho que restou patente a falha na prestação dos serviços, o que
resultara no reconhecimento do dever de indenizar por parte da concessionária. Para fixar um montante indenizatório, deve-se ter
em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo que o valor estabelecido proporcione a justa satisfação à vítima,
compensando o abalo experimentado, e, em contrapartida, alerte o ofensor sobre a conduta lesiva, impondo-lhe impacto financeiro
a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, sem, contudo, acarretar enriquecimento sem causa do ofendido. Nesse contexto, o
Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum indenizatório,
assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Assim, sopesando tais critérios,
fixo a indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC para reconhecer as falhas
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na prestação dos serviços da CEMAR e, por via de consequência: a) Declarar inexigíveis os débitos representados pelas faturas
vencidas em 05/2007, 04/2008 face a prescrição dos mesmos, conforme fundamentação acima; b) Declarar nulo o parcelamento
firmado entre a empresa e a consumidora autora, eis que eivado de vício e coação ilegítima para sua pactuação; c) Determinar a
devolução em dobro de eventuais parcelas do parcelamento anulado no item anterior. Os valores deverão ser acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada desembolso; d) Condenar a empresa requerida a
pagar indenização por danos morais à autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tal valores deverá ser acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, a contar da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da presente data; e) Condenar a
empresa ainda a pagar custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor total da condenação; f)
Permitir que a empresa compense o pagamento das condenações com os débitos em aberto de responsabilidade da autora
(faturas vencidas em 01/2016, 12/2017, 05/2018 e 06/2018). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Olho d'Água das Cunhãs, 20 de
agosto de 2019. Juiz Galtieri Mendes de Arruda Titular da Vara Única de Olho d'Água das Cunhãs ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Processo:890-09.2016.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Restituição de Coisa Ou Dinheiro na Falência do
Devedor Empresário
Autor: FRANCISCA ARRUDA RODRIGUES
Advogado: Carlos Alberto Costa Sousa

FINALIDADE: intimação do(a) requerente FRANCISCA ARRUDA RODRIGUES, através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Carlos
Alberto Costa Sousa, inscrito na OAB/MA 11.831, de SENTENÇA: " Vistos etc. Trata-se de pedido de restituição de coisa
apreendida movida por FRANCISCA ARRUDA RODRIGUES. Decisão indeferindo o pedido às folhas 51/52, transitada em julgado
conforme certidão retro. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os autos denota-se que a finalidade do
processo foi atingida, não persistindo mais interesse, posto a inércia da parte requerente. O artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil consagra que extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando não concorrer qualquer das condições da
ação, como a legitimidade das partes e o interesse processual. Nos vertentes autos, como já fartamente fundamento, resta
configurada a falta de interesse processual. Corolário dessas assertivas, extingo o presente processo, sem resolução de mérito,
com amparo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Como não
há interesse recursal, tão pouco necessidade de intimação, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Olho d'Água das
Cunhãs/MA, 20 de agosto de 2019. Juiz Galtieri Mendes de Arruda Titular da Vara Única da Comarca de Olho d'Água das Cunhãs
".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Processo:916-07.2016.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA RAIMUNDA DAS NEVES CONCEIÇÃO
Advogado: Maurício Ferreira de Azevedo
Réu:BANCO BRADESCO
Advogado:Rubens Gaspar Serra OAB/SP 119.859

FINALIDADE: intimação do(a) requerente MARIA RAIMUNDA DAS NEVES CONCEIÇÃO, através de seu(a) advogado(a) Dr(a).
Maurício Ferreira de Azevedo, inscrito na OAB/MA 12.835, e do requerido BANCO BRADESCO, através de seu(a)(s)
advogado(a)(s) Dr(a). Rubens Gaspar Serra OAB/SP 119.859, PARA tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA: " Trata-se de
ação indenizatória ajuizada por MARIA RAIMUNDA DAS NEVES CONCEIÇÃO em face do BANCO BRADESCO S/A. Aduziu a
autora que recebe seu benefício previdenciário junto ao banco requerido. Salientou que não contratou operação de mútuo com o
referido banco, contudo a instituição vem descontando valores mensalmente a título de crédito pessoal. Inconformada, a autora
ajuizou a presente demanda, pugnando pela declaração de nulidade do contrato sem numeração aparente, bem como pela
devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Afirmou que a parcela estaria orçada em R$ 307,65
(trezentos e sete reais e sessenta e cinco centavos). Regularmente citado, o banco requerido contestou o feito. Preliminarmente,
pugnou pelo reconhecimento de conexão com outros feitos ajuizados pela parte autora. Alegou ainda a inépcia da inicial pela
suposta ausência de juntada de documento essencial. No mérito, aduziu que agiu dentro da legalidade, não havendo qualquer
falha na prestação de seus serviços. Frisou que eventual fraude, acaso ocorrida, teria sido perpetrada por terceiro, o que ilidiria sua
responsabilidade. Em tese alternativa, pugnou que acaso condenado, a indenização seja arbitrada de forma proporcional. Insurgiu-
se ainda contra o pleito de repetição de indébito. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Ato contínuo, este juízo converteu o
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julgamento em diligência para inverter o ônus da prova e possibilitar que o banco requerido apresentasse cópia do instrumento
contratual questionado no presente feito, bem como cópia do comprovante de repasse dos valores ao consumidor e extrato da
operação contendo a informação acerca da quantidade de parcelas pagas e vincendas e seus respectivos valores. Advertiu-se a
instituição financeira que o transcurso do prazo in albis acarretaria o reconhecimento da irregularidade da operação, bem como
que todas as parcelas informadas pela autora na inicial foram descontadas. Cientificado, o banco acionado deixou transcorrer o
prazo concedido, sem nada juntar ao processo (certidão de fls. 95). Em virtude do IRDR nº. 53.983/2016, este feito foi suspenso
em 20/10/2017, conforme decisão de fls. 96. Retomada a marcha processual, as partes foram instadas a se manifestarem das
teses reconhecidas pelo incidente. Apenas a parte autora se manifestou, ratificando seus pedidos. Os autos me vieram conclusos.
Decido. Análise das questões preliminares Análise do pedido de conexão Asseverou o banco contestante que o presente feito
seria conexo com outros cinco processos ajuizados pela autora. Frisou que nos processos, a parte demandante discutiria a lisura
da contratação de empréstimos consignados e pleitearia reparação de danos. Por fim, pugnou pela reunião dos feitos. Verifico que
a reunião neste momento em nada beneficiaria na tramitação do feito. Pelo contrário, só criaria uma procrastinação indevida. Nos
mais, a autora questiona diferentes contratos, podendo os processos terem decisões distintas sem configurar contradição nas
sentenças. Pelas razões expostas, afasto o pleito de conexão. Inépcia da inicial - ausência de juntada de suposto documento
essencial Defendeu a empresa ré a inépcia da inicial, dada a ausência de documento indispensável para a propositura da
demanda. Também não assiste razão à requerida. Quanto aos documentos indispensáveis à propositura da ação, é de se ver que
a demanda foi instruída com documentos suficientes para comprovação dos fatos alegados, na medida em que a Autora
colacionou aos autos extratos bancários, comprovando os descontos questionados, ou seja, demostrando claramente a relação
jurídica em discussão.Portant o, afasto a segunda preliminar arguida. Análise do mérito A vexata quaestio está em saber se o
negócio jurídico discutido pelas partes foi regularmente contratado pelo autor. Compulsando os autos, verifico que ao banco foi
dada a oportunidade de comprovar documentalmente a regularidade da contratação. Todavia, nenhuma prova foi produzida nesse
sentido. Também não restou comprovado que os valores relativos ao suposto mútuo tenham ingressado na esfera de
disponibilidade da parte autora. Para o deslinde da controvérsia seria necessário a análise de duas provas cabais - instrumento
contratual válido e comprovante de repasse do crédito. No entanto, o banco requerido, que deveria ter tais documentos, não os
juntou. Observe-se que este juízo concedeu prazo e expressamente advertiu a instituição que seria ônus do fornecedor a
apresentação de tais provas. No entanto, como já dito, nada foi carreado ao caderno processual. Assim, ausente a prova da
realização do negócio, tendo que sua existência e validade não restaram provadas. Ao que tudo indica, a contratação discutida foi
eivada de fraude, sendo nula e imprestável para comprovação da lisura do negócio. Ressalte-se que mesmo sendo advindo de
fraude perpetrada por terceiros, tal situação não ilide a responsabilidade do banco réu. A questão é pacífica e já se encontra
sumulada. Vejamos. Súmula STJ 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Analisando o documento carreado
pela parte autora, tenho que a operação discutida descontou, indevidamente, da requerente, parcela de R$ 307,65 (vide fls. 10).
Portanto, tem-se que o banco requerido descontou, indevidamente de verbas de caráter alimentar da parte autora, o valor de R$
307,65. Assim, não comprovada a legalidade da operação bancária, a procedência da ação é medida que se impõe. Friso que a
cobrança indevida pelo demandado de valores da parte autora, por meio de desconto de benefício previdenciário, gerou
enriquecimento ilícito, devendo, portanto, restituir o que descontado, já que o demandante não era devedor, dada a ausência de
prova da contratação do alegado empréstimo. Deve a instituição acionada devolver em dobro tudo que descontou indevidamente,
acrescidas de juros e correção monetária, a partir do desembolso. O banco também não comprovou que o engano seria
justificável, o que atrai a repetição em dobro do desconto indevido. O dano moral, por sua vez, está caracterizado no caso
concreto, na medida em que a parte autora é segurada do INSS, percebendo apenas um salário mínimo, benefício que sofreu
descontos por sucessivos meses, de quantia que por certo lhe fez grande falta. Observo que a caracterização do dano moral, os
diversos descontos indevidos na conta corrente da autora, decorrente de falha na prestação do serviço verificada no caso vertente,
é motivo mais do que relevante para evidenciar a obrigação de indenizar pelos danos morais ocorridos. Quanto ao valor da
indenização, deve ser verificado que o Requerido é uma Instituição Financeira que aufere grandes lucros através do sistema que
vitimou a Requerente e que não há que se provar constrangimentos já que eles decorrem naturalmente e devem ser aferidos pela
medida do homem médio. Com base nessas premissas, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é razoável e
proporcional ao caso concreto. Dado o exposto, e pelo que mais consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido para: Declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e o Banco Bradesco S/A, no que concerne ao contrato
sem numeração aparente, com parcela no valor de R$ 307,65; CONDENAR o Requerido a ressarcir em dobro o Requerente o
valor de R$ 307,65 (trezentos e sete reais e sessenta e cinco centavos) indevidamente descontados do seu benefício (única
parcela comprovada), totalizando o valor de R$ 615,30 (seiscentos e quinze reais e trinta centavos) que deverão ser devidamente
acrescidos de juros legais de 1% a.m. e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desconto. CONDENAR ainda, o
Requerido a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que deverão ser acrescidos de
juros legais de 1% a.m. desde a data do evento danoso (11/2016), conforme Súmula 54 do STJ e correção monetária desde o
arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Deixo de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de
advogado, em face do que preceitua o art. 55 da lei 9099/95. Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas
processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da lei 9.099/95. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Olho d'Água das Cunhãs, 14 de agosto de 2019. Juiz Galtieri Mendes de Arruda Titular da Vara Única
de Olho d'Água das Cunhãs ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial
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Processo:993-79.2017.8.10.0103
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOSÉ PINTO DA SILVA NETO
Advogado: Rilley César Sousa Castro
Réu:TIM CELULAR S/A
Advogado:Christianne Gomes da Rocha OAB/PE 20.335

FINALIDADE: intimação do(a) requerente JOSÉ PINTO DA SILVA NETO, através de seu(a) advogado(a) Dr(a). Rilley César Sousa
Castro, inscrito na OAB/MA 16.702, e do requerido TIM CELULAR S/A, através de seu(a)(s) advogado(a)(s) Dr(a). Christianne
Gomes da Rocha OAB/PE 20.335, PARA tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA: " Cuida-se de ação de indenização por
danos morais em face de falhas na prestação dos serviços, ajuizada por JOSE PINTO DA SILVA NETO em desfavor da empresa
TIM CELULAR S/A, ambos qualificados na inicial. Alegou a parte autora que é usuária dos serviços de telefonia móvel da
requerida, na modalidade pré-pago, e que desde janeiro/2017 foi surpreendida pela "ausência de sinal de cobertura" ou "sem
serviço", a partir da telefonia móvel TIM, localizada na zona rural deste município, precisamente no povoado Limoeirinho. Frisou
que em anteriormente, o sinal era disponibilizado normalmente. Seguiu narrando que em virtude dessa interrupção abrupta, está
impossibilitada de se utilizar dos serviços da requerida, não podendo, portanto efetuar e/ou receber ligações. Alegou, ainda, que
quando a operadora demandada deixou de operar sem explicação ou aviso prévio, causou-lhe inúmeros problemas,
constrangimentos e transtornos diversos, fazendo jus a um provimento jurisdicional que obrigue a requerida a restabelecer os
serviços, bem como a pagar-lhe uma indenização por danos morais. Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade na qual, a ré, regularmente citada, compareceu, tendo a conciliação sido rejeitada, onde apresentou contestação
escrita. Preliminarmente, arguiu que o processo deveria ser extinto, já que no procedimento disciplinado pela Lei nº. 9.099/95 não
comportaria a realização de perícia técnica, o que seria imprescindível ao deslinde do feito. No mérito, aduziu em sua defesa a
impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na avaliação subjetiva da qualidade da rede de telefonia. Defendeu a
inexistência de defeito na prestação dos serviços, alegando que as falhas na rede seriam momentâneas e pontuais. Asseverou que
a linha da parte autora está ativa e os serviços regulares. Lembrou que para a região onde reside a parte requerente, estão
disponíveis os seus serviços com todas as tecnologias (TDMA, GSM, EDGE e GPRS). Concluiu que pela inexistência de falhas
nos serviços, a pretensão de indenização seria descabida. Ressaltou que eventuais falhas resultariam em mero descumprimento
contratual não indenizável. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Após a realização do ato processual, este juízo
determinou a realização de diligência por Oficial de Justiça, para que o auxiliar do juízo verificasse in loco, se na localidade onde a
parte autora reside, o sinal da empresa TIM estaria disponível, bem como se seria possível a realização e o recebimento de
chamadas. Por fim, determinou-se ainda que o Oficial de Justiça averiguasse a existência de sinal de outras operadoras.
Cumprindo determinação do juízo, a Oficial de Justiça da comarca se dirigiu ao local onde reside a parte autora e lá constatou que
o sinal da empresa TIM não estaria disponível, bem como não seria possível receber e/ou originar chamadas (relatório
circunstanciado anexado aos autos). Ato contínuo, as partes foram chamadas a apresentarem manifestação acerca da diligência
efetivada pela auxiliar do juízo. A parte autora permaneceu silente. Já a parte requerida pugnou pela extinção do feito sem
julgamento do mérito, ante a necessidade de perícia. Os autos me vieram conclusos. Decido. Análise da preliminar suscitada -
Incompetência absoluta do JECC em face da necessidade de perícia técnica Defendeu a empresa requerida que o feito deveria ser
extinto sem julgamento do mérito, já que para o deslinde da controvérsia seria imprescindível a realização de perícia. Frisou que o
procedimento escolhido pela parte autora não comportaria a realização de tal prova técnica. Razão não assiste a contestante.
Explico. A prova pericial se mostra prescindível considerando que o autor não busca comprovar falha na qualidade do sinal da
operadora, mas sim a sua interrupção total. Ao contrário do que defendeu a requerida, não há sinal para ser periciado. Por outro
lado, o autor conseguiu demonstrar por outros meios de prova, que na localidade onde reside, havia a disponibilização de sinal
telefônico móvel da ré e que de janeiro/2017 para cá, o serviço simplesmente deixou de ser oferecido. Assim, faz-se necessário
afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para conhecimento da causa. Análise do mérito Inicialmente,
cabe-nos considerar que, é fato público e notório, de conhecimento da maioria dos moradores da localidade onde reside a parte
autora, que os serviços da demandada simplesmente deixaram de ser ofertados em janeiro/2017, sem nenhum aviso prévio.
Somente neste juízo há dezenas de processos questionando a interrupção dos serviços. Processos ainda em curso. Se já não
fosse suficiente a existência de inúmeros feitos questionando a qualidade da prestação dos serviços da ré, este juízo determinou
que a oficial de justiça desta comarca se dirigisse ao local onde reside a parte autora e lá, constatasse se o sinal da empresa TIM
estaria disponível. A diligência apontou que o serviço atualmente não está disponível, comprovando assim a tese autoral de
indisponibilidade do sinal. Ao contrário do que a empresa acionada alegou, constatou-se que nenhuma das tecnologias informadas
pela ré (TDMA, GSM, EDGE e GRPS) estavam operantes. Reconhecida a falha na prestação dos serviços, passo a analisar a
pretensão autoral de condenar a parte requerida a restabelecer os serviços. A telefonia fixa e móvel no Brasil é geradora de uma
imensa quantidade de recursos econômicos, que são destinados às operadoras dessa espécie de serviço. Em contrapartida,
devem prestar o serviço necessariamente de qualidade, e, só aleatoriamente, com algum defeito justificável no plano técnico, o
que não ocorreu no presente caso ora em exame. Portanto, a pretensão autoral deve ser acolhida. Não merece acolhimento a tese
levantada pela empresa em sede de contestação no que diz respeito a impossibilidade de o Poder Judiciário analisar a
regularidade da prestação dos serviços operada pela ré. Importante ressaltar que a Constituição Federal estabelece, em seu art.
5º, inc. XXXII, o Estado promoverá a defesa do consumidor, como direito fundamental. De tal modo que o Poder Judiciário, como
parte integrante do Estado, tem o dever de proteger o consumidor, parte vulnerável da relação de consumo. Em respeito ao
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída da apreciação do
Judiciário. A análise da pretensão autoral no vertente caso, não fere o princípio da separação dos poderes e sim cumpre a função
constitucional do Poder Judiciário de julgar as demandas a ele apresentadas que representem lesão ou ameaça de lesão a
direitos. No mais, resta evidente que há falha na prestação de serviços por parte da empresa reclamada. Nesse diapasão, a
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postura da empresa, negligenciando a qualidade e a própria dos serviços, causa insegurança para o consumidor, devendo haver
provimento jurisdicional para sanar essa desídia. Portanto, deve a empresa ré ser compelida a prestar o serviço e com o mínimo
de qualidade. Por fim, falta-me analisar se dos fatos, exsurge o dever de indenizar o consumidor. Acerca da prova do dano moral,
entende a doutrina e jurisprudência pátrias que, devido a sua própria natureza peculiar, não deve ser submetida às mesmas regras
da prova do dano material, pois, tal qual como no caso presente, não há como comprovar por testemunhas ou documentalmente a
ocorrência de lesões a direito personalíssimo da parte autora da demanda, configurando o dano in re ipsa (presumido, implícito). É
óbvio que, por se tratar de serviço essencial, cuja utilização é de serventia relevante tanto no âmbito pessoal quanto no profissional
para a parte autora, a interrupção abrupta e sem aviso do sinal de telefonia extrapola o mero descumprimento contratual. Some-se
a isso, o fato de que a indisponibilidade dos serviços da operadora requerida nos últimos anos nas regiões interioranas do Estado
do Maranhão é algo recorrente. O que se vê é o isolamento da população, que fica à míngua sem ter a comunicação a sua
disposição. Por acaso a parte autora é menos cidadã que os moradores dos grandes centros? É claro que não, mas a empresa
requerida fez e faz pouco caso com a prestação de seus serviços na comunidade local. Não se pode esquecer também o tempo
transporto em que o sinal de telefonia móvel da requerida está indisponível, além da completa supressão de informações corretas
dispendidas pela ré. A interrupção além de não ter sido informada previamente à parte requerente, é negada pela requerida que
insiste em afirmar que está a prestar o serviço de forma eficiente, quando seu sinal sequer está disponível. Portanto, as razões
expostas fazem emergir o dano moral perpetrado, dadas as peculiaridades do caso concreto e a postura recalcitrante da ré, em
prestar o próprio serviço. Nesse sentido: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
TELEFONIA. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. JUROS. TERMO A QUO. I - Cabe à
concessionária do serviço de telefonia tomar as medidas necessárias para assegurar ao consumidor a prestação adequada e
contínua dos seus serviços, evitando que fatores externos, reiterados e previsíveis, interrompam o seu regular fornecimento. II -
Resta caracterizado o dano moral quando comprovada a prestação deficiente do serviço de telefonia, tendo como causa a
interrupção na comunicação. III - A fixação do quantum em indenização por danos morais deve ater-se a critérios razoáveis, pois
se presta à reparação do prejuízo sofrido, não servindo de fonte de enriquecimento da outra parte. IV - O termo a quo dos juros de
mora, nas indenizações por dano moral, devem incidir a partir do evento danoso, no percentual de 1% (um por cento) ao mês. (TJ-
MA - APL: 0460762014 MA 0003373-37.2010.8.10.0001, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento:
11/12/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2014) Negritei AGRAVO LEGAL EM RECURSO DE
APELAÇÃO. DECISÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR.
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Ação de Indenização por Danos Morais
em razão da interrupção do serviço essencial de telefonia móvel, constituindo defeito em sua prestação. 2 - A responsabilidade civil
do fornecedor é objetiva, porquanto sua condição de prestador de serviço lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do
serviço prestado. No caso em tela, o não funcionamento da linha telefônica por vários dias gerou transtornos ao autor, de modo
que se impõe a obrigação de indenizar, como previsto no art. 6º, VI, do CDC. 3 - Manutenção do valor da indenização por dano
moral em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). 4 - Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - AGV: 3880115 PE , Relator:
Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 09/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de
Publicação: 24/08/2015) Negritei DISPOSITIVO Em sendo assim, por todo o exposto, entendendo a ocorrência de transtornos
PESSOAIS alegados, acolho a pretensão autoral em parte, nos termos dos arts. 6º, VI, 14 e 22 do CDC, c/c o art. 487, I, do CPC,
PROCEDO À RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA LIDE, para condenar a empresa ré TIM CELULAR S/A a: Restabelecer o sinal de
cobertura junto à localidade onde reside a parte autora (Povoado Limoeirinho) no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária
de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, quando a obrigação de fazer se reverterá em perdas e
danos; Pagar à parte autora o valor R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos
monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao
mês a partir da citação. Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, ante a alegação da parte autora de que indispõe de
condições econômicas de demandar em juízo. Sem custas e sem honorários, em obediência ao artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.
Considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano em virtude de eventual
demora no cumprimento da obrigação de fazer, concedo a tutela de urgência, determinando que a empresa ré reestabeleça o
sinal, conforme determinado no item "a" do dispositivo, independentemente da apresentação de recurso, sob pena de incidir as
astreintes estipuladas na presente decisão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, observando que a empresa requerida deve ser
intimada pela via postal e pelo diário (advogado constituído) considerando a imposição da obrigação de fazer. Após o trânsito em
julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Olho D´Água das Cunhãs/MA, 14 de agosto de 2019. Galtieri Mendes
de Arruda Juiz de Direito ".
Intimação expedida por ordem judicial, Secretaria Judicial da Comarca de Olho d'Água das Cunhas, 2 de setembro de 2019. Eu,
(Luciane Soares Leite), Secretária Judicial, assinando de ordem do MM.º Juíz de Direito Titular da Comarca, Dr. Galtieri Mendes de
Arruda, nos termos do art. 3º, XXV, III do Provimento nº.22/2018/CGJ/MA.
LUCIANE SOARES LEITE
Secretária Judicial

Olinda Nova

Processo nº 798-74.2017.8.10.0142
Execução de Título Judicial
Autor: Torlene Mendonça Silva Rodrigues
Adv. Autor: Torlene Mendonça Silva Rodrigues OAB/MA 9059
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Réu/Requerido: Estado do Maranhão

ATO ORDINATÓRIO

Com fundamento no art. 162, §4º do CPC c/c o art. 1º, XXXII do Provimento nº 22/2018 da Corregedoria Geral da Justiça, intimo as
partes para conhecimento do retorno dos autos da instância superior, a fim de que pleiteiem o que entenderem de direito no prazo
legal.

Olinda Nova do Maranhão/MA, 30 de agosto de 2019

Emerson Bruno de Carvalho Moura
Secretário Judicial
Comarca de Olinda Nova do Maranhão

PROCESSO Nº 0000786-26.2018.8.10.0142 (7862018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: JOAO VICTOR GAMA COSTA ( OAB 17987-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça

Processo nº 7862018DESPACHOTratam-se os autos de ação de reconhecimento de união estável pós morte ajuizada por
LINDALVA BRAGA SILVA em desfavor de EDMILSON SILVA MORAES.Designo para o dia 27/11/2019 às 11h00min audiência de
conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada na sede dessa comarca. Intime-se a parte autora para, apresentarem rol de
testemunhas em secretaria no prazo de 5 (cinco) dias, ou apresentar suas testemunhas em banca.Intimem-se a parte autora a
comparecer em audiência para depoimento pessoal.Intimem-se as partes.Notifique-se o Ministério PúblicoO PRESENTE
DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO.Cumpra-seOlinda Nova do Maranhão, 21 de agosto de 2019.HUGGO ALVES
ALBARELLI FERREIRAJuiz de Direito Titular da Comarca de Olinda Nova do Maranhão Resp: 186965

PROCESSO Nº 0000468-14.2016.8.10.0142 (4682016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: REGINALDO SILVA SOARES (OAB/MA 14.968)

Proc. 468-14.2016.8.10.0142 (4682016)Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, assistindo a DEILZA SILVA SANTOS,
representadas por sua genitora, RAIMUNDA AUGUSTA SILVA SANTOSRequerido: DOMINGOS MENDONÇA SANTOSS E N T E
N Ç AVersam os presentes autos de ação de execução de alimentos, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
assistindo a DEILZA SILVA SANTOS, representadas por sua genitora, RAIMUNDA AUGUSTA SILVA SANTOS em face de
DOMINGOS MENDONÇA SANTOS em vista da obrigação alimentar fixada por decisão judicial.A exequente compareceu em
secretaria às fls. 126, e informou que já é maior de idade, casada e não tem mais interesse em receber pensão alimentícia.Com
vistas, o Ministério Público se manifestou às fls. 128/128-v, pugnando extinção do feito com fulcro no art. 485, VI do CPC.É o que
cabia relatar. Decido. No presente caso, a alimentanda atingiu a maioridade e compareceu em secretaria informando não possuir
mais interesse em receber pensão alimentícia do seu genitor, vez que maior de idade, inclusive já ser casada. As informações
prestadas pela alimentanda demonstram que a a mesma é capaz de prover a própria subsistência sem a necessidade de
pagamento de prestação alimentar por parte do seu genitor, vez que, inclusive já contraiu matrimonio. Desta feita, extinção da
presente execução alimentar é medida que se impõe.Destarte, encontra guarida no ordenamento jurídico a possibilidade de
extinção feito, tendo em vista a expressa permissibilidade contida no art. 924, IV, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVOPelo
exposto, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço segundo o disposto no art. 924, IV, do CPC.Sem
custas e honorários.Desconstitua-se eventual penhora ou mandado de prisão em aberto.Após o trânsito em julgado arquivem-se
os autos, com as cautelas legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Olinda Nova do Maranhão, 30 de maio de 2019.HUGGO
ALVES ALBARELLI FERREIRAJuiz Titular da Comarca de Olinda Nova do Maranhão Resp: 186965

Página 957 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Paço do Lumiar

Segunda Vara de Paço do Lumiar

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Processo nº: 1625-78.2014.8.10.0049 (16262014)
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Parte Autora: Ministério Público Estadual
Parte denunciada: CINÉAS DE CASTRO SANTOS FILHO, THIAGO ROSA DA CUNHA SANTOS AROSO, HELDER TEIXEIRA
OLIVEIRA, GUSTAVO JOSE MELLO FONSECA

O Excelentíssimo Juiz de Direito Carlos Roberto Gomes de Oliveira Paula, Titular da 2ª Unidade Jurisdicional de Paço do Lumiar,
Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, e dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se processam os termos da
AÇÃO PENAL acima descrita, movida pelo Ministério Públco Estadual em face de CINÉAS DE CASTRO SANTOS FILHO,
THIAGO ROSA DA CUNHA SANTOS AROSO, HELDER TEIXEIRA OLIVEIRA, GUSTAVO JOSE MELLO FONSECA.

FINALIDADE: INTIMAR o(a) acusado(a;s) THIAGO ROSA DA CUNHA SANTOS AROSO, atualmente em local incerto e não
sabido para tomar ciência da sentença proferida por este Juízo, no processo acima descrito, nos seguintes termos: "
Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, por meio de sua representante, em face de CINEAS DE
CASTRO SANTOS FILHO, THIAGO ROSA DA CUNHA SANTOS AROSO, HELDER TEIXEIRA OLIVERIA e GUSTAVO JOSÉ
MELLO FONSECA, acusando-os da prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93.

Consta na denúncia que o acusado CINÉAS DE CASTRO, então Secretário Municipal de Infraestrutura de Paço do Lumiar,
solicitou abertura de procedimento licitatório para contratação de serviços de pavimentação viária (melhorias físicas,
terraplanagem, pavimentação e reabilitação) nas Avenidas 07 e 08 do Bairro Maiobão, dando origem à Tomada de Preços nº
016/2011, com valor estimado de contratação em R$ 1.314.587,77 (um milhão, trezentos e catorze mil, quinhentos e oitenta e sete
reais, e setenta e sete centavos).

Narra-se que o respectivo edital foi publicado no Diário Oficial e no Jornal Extra, que não constituiria jornal de grande circulação no
Estado, a despeito do que ordena a Lei 8.666/93, sendo que, na data designada para a sessão correspondente (07/12/2011),
compareceu apenas a empresa Pavetec Construções LTDA, legalmente representada pelo réu GUSTAVO JOSÉ, que foi habilitada
e saiu vencedora no certame, com a oferta de R$ 725.626,19 (setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais, e
dezenove centavos) para o Lote I de serviço (Avenida 07 do Maiobão); e de R$ 560.167,62 (quinhentos e sessenta mil, cento e
sessenta e sete reais, e sessenta e dois centavos).

Acrescenta a inicial acusatória que a Administração Pública não dispunha de cotação prévia dos parâmetros de preços praticados
no mercado, além de ter dispensado a exigência legal de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto da licitação – o que, aliado à redução da ampla publicidade do certame, daria o tom do favorecimento da
empresa vencedora (cuja proposta não se pôde aferir ser a melhor) e da irregularidade do procedimento.

Explica-se que, adjudicado o objeto da Tomada de Preços à PAVETEC, pelo réu THIAGO ROSA, então Secretário Municipal de
Orçamento e Gestão, foi celebrado o contrato nº 016.1/2011, pelo prazo de três meses, alcançando o valor de R$ 1.285.793,81
(um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais, e oitenta e um centavos).

Conta-se ainda que foram realizados dois aditivos contratuais para prorrogação do prazo, em decorrência do período chuvoso,
vindo a ser posteriormente solicitado pela empresa contratante a paralisação das obras da Avenida 07, ao argumento de que a via
apresentava escoamento de esgoto, o que prejudicaria o serviço de pavimentação, tendo o réu CINÉAS DE CASTRO emitido
Termo de Paralisação da Obra, sendo que tal condição seria de conhecimento da Administração Pública.

Diz-se que a empresa Pavetec teria recebido o pagamento referente à 1ª medição da Avenida 07, cujo serviço foi feito
parcialmente, no valor bruto de R$ 225.389,11 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais, e onze centavos).

Por fim, relata a denúncia que os moradores das Avenidas 07 e 08 daquele conjunto declararam que os serviços não foram
realizados regularmente, com medidas de “tapa buraco”, sem a devida reestruturação da via.

A denúncia foi recebida em 15/03/2016, com a designação de data para interrogatório dos acusados, com base no reconhecimento
da legalidade do procedimento especial da Lei de Licitações (fl. 667).

Na data de 22/09/2017, em razão da mudança de entendimento dos Tribunais Superiores sobre a estipulação do interrogatório
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como último ato da instrução, mesmo nos procedimentos especiais, foi suspensa a audiência e determinada a citação dos réus (fl.
712).

Resposta à acusação do réu CINÉAS DE CASTRO às fls. 720/757.

Despacho de fl. 761, reiterando os comandos citatórios.

Resposta à acusação do réu GUSTAVO JOSÉ às fls. 781/808.

Peça defensiva apresentada pela Defensoria Pública em favor do acusado THIAGO ROSA às fls. 832/837.

Resposta do réu HELDER TEIXEIRA às fls. 839/876.

Manifestação do Ministério Público às fls. 882/883 sobre as preliminares arguidas pelas defesas.

Decisão de fl. 802, afastando as preliminares suscitadas pelos acusados, mantendo o recebimento da denúncia e designando data
para a audiência de instrução.

Em 26/03/2019, realizada audiência de instrução criminal, com a oitiva das testemunhas da acusação, Nélia Celeste Silva Oliveira,
Marcos Antônio Campos dos Anjos e Carlos César Pereira Ramos, e decretação da revelia do acusado THIAGO ROSA (fls.
836/839).

À fl. 858, o Ministério Público se manifestou sobre as testemunhas ausentes.

Despacho de fl. 860, agendando nova data para audiência.

Nova audiência realizada em 31/05/2019, com a inquirição das testemunhas da acusação, Maria Paiva dos Santos e Marcos
Roberto de Araújo Sousa, bem como qualificação e interrogatório dos réus CINÉAS, HELDER e GUSTAVO (fls. 882/887).

Encerrada a instrução, seguiram os autos para alegações finais, tendo o MPE pugnado pela condenação do réu nas penas do art.
90 da Lei nº 8.666/93 (fls. 891/913).

Já as defesas pugnaram pelas respectivas absolvições (fls. 917/934; 939/951; e 956/975).

Vieram-me conclusos. SENTENCIO.

Dispõe o art. 90 da Lei nº 8.666/93 ser crime a conduta de “frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente
da adjudicação do objeto da licitação”.

Nesse sentido, trata-se nos presentes autos de irregularidades ocorridas no bojo da Tomada de Preços nº 016/2011, para
contratação de serviços de recuperação asfáltica, de que saiu vencedora a empresa Pavetec Construções LTDA.

Com efeito, sabe-se que no ordenamento jurídico são várias as vertentes que buscam dar sustentação à proteção do patrimônio e
interesse públicos, bem como à revitalização da probidade administrativa, ainda mais diante de um Estado marcado pelas
heranças de sua formação patrimonialista, como o brasileiro.

Nesse sentido, as esferas cível, criminal e administrativa possuem seus mecanismos adequados de reprimenda, sendo que as
respectivas sanções são independentes entre si, e não podem se confundir, uma vez que moldam âmbitos diversos da vida do
indivíduo.

Na seara criminal, à qual está vinculado este juízo, trabalha-se com a previsão normativa da conduta que se pretende punir, desde
que devidamente configurados os requisitos integrantes do conceito analítico de crime, notadamente o de tipicidade, incluindo o
especial fim de agir exigido pelo tipo.

Pois bem. Diz-se que os acusados teriam concorrido para favorecer a empresa Pavetec Construções LTDA no referido certame,
em razão dos seguintes indícios: a) o edital ter sido publicado no “Jornal Extra”, que não configura jornal de grande circulação; b)
somente a PAVETEC ter comparecido à sessão agendada; c) ter sido dispensada a comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; e d) não ter sido providenciada a cotação prévia de preços.

Com efeito, os autos realmente revelam a ocorrência de irregularidades no referido procedimento licitatório, sobretudo em razão da
ofensa à publicidade necessária às contratações públicas, não merecendo prosperar as argumentações do réu HELDER
TEIXEIRA de estrita legalidade.

Primeiramente porque prevê o art. 21, III, da Lei nº 8.666/93, que os avisos de editais devem ser publicados, além do Diário Oficial
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do Estado, em “jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na
região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração,
conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição”.

O “Jornal Extra”, em que pese possa possuir percentual de tiragem, em muito se distanciava daquela aferida pelos jornais
realmente de grande porte do Estado do Maranhão. Nesse sentido, há pesquisa científica do curso de Comunicação Social da
Universidade Federal do Maranhão##

estabelecendo a proporção de produtividade entre tais mídias no ano de 2011: a) Jornal Aqui-MA: tiragem média de 41 mil
exemplares durante a semana; b) Jornal O Estado do Maranhão: 13 mil exemplares; c) Jornal O Imparcial: 10 mil exemplares; d)
Jornal Pequeno: 8 a 10 mil exemplares; e) Jornal Atos e Fatos: 4 mil exemplares; e, por último, f) Jornal Extra: apenas 1.500
exemplares.

Acrescendo-se à constatação de que o referido jornal ficava em última posição em tal quesito, o referido trabalho aponta ainda que
o Jornal não possuía à época plataforma digital, nem se encontrava em qualquer outro ambiente virtual, como as redes sociais.

Além disso, apesar de ter aquele mesmo réu alegado que a cotação de preços é feita com base nas tabelas do “SINAPI”, fonte
oficial de apuração de referência para orçamentos de obras, não observei referência às tabelas respectivas no projeto básico de
fls. 50/94.

Ocorre que, em que pese tais indicativos pudessem demonstrar que houve frustração do caráter competitivo no procedimento
licitatório, tais indícios não se mostram suficientes para configurar o cometimento do crime, não se tendo produzidas provas
suficientes no sentido de apontar a intenção de conluio para obtenção de vantagem por parte dos agentes.

Também considero que não houve demonstração de que a empresa contratada teria recebido valores indevidamente, para além
do serviço efetivado, não cabendo, no processo penal, a presunção de que os problemas de saneamento da avenida teriam
chegado ao conhecimento da Administração Pública antes da contratação e que esta se omitira intuitivamente, sustentando-se a
alegação do réu CINÉAS DE CASTRO, então Secretário Municipal de Infraestrutura de Paço do Lumiar, de que recebeu a notícia
através do requerimento de paralisação e do parecer favorável da assessoria técnica.

As testemunhas ouvidas em juízo, todos moradores da região alcançada pelo contrato, nada souberam precisar sobre a operação
ou qualquer indício de fraude, relatando que as avenidas já passaram por diversos serviços de pavimentação e recuperação
asfáltica.

O réu GUSTAVO JOSÉ, sócio da empresa PAVETEC, afastou a argumentação de combinação entre os agentes, explicando que
já trabalhava anteriormente com pavimentação asfáltica, possuindo inclusive usina em Paço do Lumiar, bem como que sua equipe
técnica tomou ciência do edital da licitação através do jornal em que fora divulgado o aviso.

Já o réu HELDER TEIXEIRA, à época presidente da Comissão Permanente de Licitações, confirmou que a habilitação técnica da
empresa fora por si apreciada, sendo constatado que ela atendia a todos os requisitos exigidos em edital, constando em seu rol de
atividades cadastrais a pavimentação asfáltica – documentação de fls. 274/286.

Com efeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a configuração da fraude em licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93), ora
imputada aos réus, apesar de prescindir do prejuízo financeiro, depende da comprovação do dolo específico, voltado para o
especial fim de agir: obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação (STF – Inquérito nº
4.103/SC – Min. Rel. Teori Zavascki– Julg. em 07/11/2017), independentemente de a contratação ter sido efetivada.

Desse modo, não basta a probabilidade de que tenha ocorrido, sendo exigível a comprovação – não só do fato, mas também do
elemento subjetivo que liga os agentes ao resultado –, sendo basilar a ideia de que a condenação deve estar pautada em um juízo
indene de dúvidas, sob pena de conduzir o processo – como única decisão justa – à absolvição, vez que a dúvida deve militar em
favor dos réus.

Reitero que não há dúvidas de que os autos indicam a existência de irregularidade na referida contratação, o que há de ser
apurado por outras vias, ou mesmo com outras imputações legais.

É que, apesar de ser de conhecimento notório a dificuldade de comprovação de determinados conluios na gestão pública – o que
dá margem à ocorrência de desconformidades como as ora retratadas –, permitir a responsabilização criminal de tais agentes
neste caso, à mercê da conduta perpetrada, significaria ressuscitar a responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento
jurídico pátrio.

Assim sendo, em razão da insuficiência de provas, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO Cineas de Castro Santos
Filho, Thiago Rosa da Cunha Santos Aroso, Helder Teixeira Oliveira e Gustavo José Mello Fonseca, com fulcro no art. 386, VII, do
CPP.

Isento o MPE de custas.
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P. R. I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa."

E para que não se alegue ignorância fez expedir o presente edital, que será afixado no átrio do Fórum. Dado e passado o presente
nesta cidade de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão. Aos 2 de setembro de 2019. Eu, Luane Cristine dos Santos Moreira,
matrícula nº 161430, digitei e ___, Jacson da Silva Moreira, Secretário Judicial conferiu e subscreve.

Carlos Roberto Gomes de Oliveira Paula
Juiz Titular da 2ª Unidade Jurisdicional
Termo Judiciário de Paço do Lumiar/MA

PROCESSO Nº 0000256-15.2015.8.10.0049 (2562015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: T D G - TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA SA

REU: REGINA MARIA MARTINS JANSEN e UBIRANI SILVA NASCIMENTO

PROCESSO Nº 256-15.2015.8.10.0049 (2562015)AUTORA: TDG - Transmissora Delmiro GoulveiaAdvs.: Murilo de Oliveira Filho (OAB/SP 284.261) e Anderson
Silva de Sousa (OAB/MA 7.140)RÉUS: Ubirani Silva Nascimento e Regina Maria Martins JansenAdv.: Mariza Amorim Fonseca (OAB/MA 18.201)DESPACHO Em
que pese tenha requerido juntado a sentença homologatória do divórcio, vejo que não há nos autos a documentação cartorária atualizada com a anotação do
referido termo, mas tão somente aquele juntado à fl. 43, o que reputo imprescindível para apreciação do feito. Assim, intime-se o réu novamente, através de sua
advogada, para que, em cinco dias, apresente o referido registro atualizado dos imóveis. Após, já tendo se manifestado a autora pelo julgamento do feito, voltem-
me conclusos para sentença, mediante entrega em mãos, por se tratar de processo inserido na Meta 2 do CNJ. Paço do Lumiar, 30 de agosto de 2019.CARLOS
ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA PAULAJuiz Titular da 2ª Vara de Paço do Lumiar-MA Resp: 192625

PROCESSO Nº. 305-95.2011.8.10.0049 (3032011)
AUTORES: Admildes Pereira Barros e Aldenora Silva Fonseca
Advs.: Mário Marcondes Nascimento (OAB/SC 7.701) e Luiz Valdemiro Soares Costa (OAB/PI 4.027 A e OAB/MA 9.487 A)
Ré: Federal de Seguros S/A
Advs.: Josemar Lauriano Pereira (OAB/RJ 132.101) e Luis Claudio Amaral (OAB/MA 12.192)

DESPACHO Vejo que, na audiência de saneamento compartilhado, ambas as partes pugnaram pela produção de prova pericial no imóvel litigado. Assim,
determino que a Secretaria Judicial proceda com pesquisas junto ao Sistema Peritus, para obtenção do relatório de peritos cadastros na especialidade de
engenharia estrutural. Com a indicação, fica o profissional habilitado desde já nomeado como perito, devendo ser intimado, por meio eletrônico e por contato
telefônico, para que, no prazo de cinco dias, manifeste aceitação ao encargo, e apresente seu currículo e proposta de honorários (art. 465, §2º, CPC). No tocante
aos honorários, destaco que, tendo ambas as partes pugnado pela produção da prova pericial, o respectivo custeio será rateado (art. 95, CPC), sendo que a
parcela correspondente à parte autora será arcada pelo Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário (Ferj). Nesse sentido, aproveito para
reiterar que o fato de a requerida se encontrar em liquidação extrajudicial não autoriza, por si só, o deferimento da assistência judiciária gratuita, quando
inexistem outros elementos que comprovem sua incapacidade de suportar as despesas, conforme já destacado desde a decisão de fls. 519/520. Intimem-se as
partes, também, para, em 15 (quinze) dias, arguirem eventual impedimento ou suspeição do perito, indicarem assistente técnico e apresentarem seus quesitos
(art. 465, §1º do CPC). Transcorrido o prazo sem qualquer impugnação, intime-se o perito para, em cinco dias, informar a data de realização da perícia, a fim de
que as partes sejam intimadas para, querendo, acompanhá-la. Fica estabelecido que terá o perito o prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da realização da
perícia, para apresentar o laudo em juízo. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para suas alegações finais, e, após, voltem-me conclusos para
sentença. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo inserido na Meta 2 do CNJ, servindo este despacho de mandado. Paço do Lumiar (MA), 30 de
agosto de 2019. CARLOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA PAULAJuiz de Direito Titular da 2ª Vara de Paço do Lumiar-MA Resp: 192625

PROCESSO Nº 0000574-32.2014.8.10.0049 (5742014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO GMAC S/A
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 8784A-MA )

REU: MARIA JOSE AUGUSTA PEREIRA
ADVOGADO: HENRY WALL GOMES FREITAS ( OAB 10502A-MA ) e INOCENCIO FELIX DE SOUSA NETO ( OAB 5406-MA )

PROCESSO Nº 574-32.2014.8.10.0049 (5742014)AUTOR: Banco GMAC S/AAdv.: Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB/MA 8.784-A)RÉ: Maria José Augusta
PereiraAdvs.: Henry Wall Gomes Freitas (OAB/MA 10.502-A) e Inocêncio Félix de Souza Neto (OAB/MA 5.406)DECISÃO Trata-se de Ação de Busca e
Apreensão ajuizada por Banco GMAC S/A em face de Maria José Augusta Pereira, objetivando a retomada do veículo de marca/modelo GM CELTA LT, placa
NXJ-1585, cor PRETA, ano 2011/2012, Chassi 9BGRP48F0CG312590, objeto de alienação fiduciária em garantia em cujo contrato a parte devedora teria
incorrido em mora. Antes mesmo da análise do pedido liminar, a requerida apresentou reconvenção (fls. 23/42), requerendo a revisão contratual, para invalidar
as seguintes cláusulas que reputava abusivas: cumulação das cobranças de comissão de permanência e de outros encargos, capitalização mensal de juros e
taxa exorbitante de juros; bem como que fosse mantida na posse do veículo, abstendo-se o banco de incluí-la em cadastros de inadimplência, além da
consignação judicial dos valores dados como incontroversos. A requerida também contestou a ação às fls. 44/66, suscitando preliminar de conexão com a ação
revisional nº 3682014, que tramitava perante a 1ª Vara deste Termo; a irregularidade dos documentos procuratórios, por se tratarem de cópias não autenticadas;
a nulidade da notificação extrajudicial, por ter sido remetida por serventia diferente daquela de seu domicílio; e ainda argumentou a descaracterização da mora
pela cobrança indevida de encargos abusivos. O pedido antecipatório formulado em sede de reconvenção foi indeferido na decisão de fl. 76. Apresentada
contestação à reconvenção (fls. 81/107) e réplica (fls. 109/134) pelo autor, a demandada requereu o chamamento do feito à ordem, às fls. 143/146, pela ausência
da cédula de crédito original. Designada audiência (fl. 141), a tentativa conciliatória restou frustrada (fl. 164). À fl. 169, foi determinada a suspensão do feito, em
razão da afetação do REsp 1.578.526/SP ao rito dos recursos repetitivos, versando sobre uma das cobranças impugnadas nestes autos. Às fls. 173/174, foi
juntada informação do julgamento definitivo da controvérsia. Vieram-me conclusos. DECIDO. De início, em relação ao pedido de conexão, vejo que não há
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cabimento, uma vez que aquele pleito revisional já foi extinto, com trânsito em julgado em 16/09/2014, obstando a reunião dos processos, conforme preconiza o
art. 55, §1º, do CPC. Entendo não caber, também, a arguição de irregularidade da procuração e do substabelecimento juntados pelo banco, porque a
demandada não indicou especificamente a contrafação daqueles documentos, limitando-se a questionar a falta de autenticação das cópias. Assim, a mera
arguição destituída de conteúdo, ou quando apenas questionada a falta de autenticação, não pode prosperar. Registre-se que a pacífica jurisprudência confere
presunção de veracidade às cópias de procurações e substabelecimentos não autenticadas, cuja validade deve ser impugnada de forma específica e idônea, o
que não é o caso (por todos: STJ. 3ª Turma. AgRg nos EDcl no REsp 1319919/PE. Min. SIDNEI BENETI. DJe 18/06/2013). Da mesma forma, também não
merece prosperar a preliminar de irregularidade da notificação extrajudicial por ter sido remetida por cartório situado em localidade diversa do domicílio do
devedor, pois, conforme já assentado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, "a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via
postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio
do devedor" (2ª Seção. REsp 1184570/MG. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI. DJe 15/05/2012). No entanto, a respeito da necessidade de se instrumentalizar a
demanda em tela com a via original da cédula de crédito bancário, tenho que tal argumentação deva ser acolhida. Com efeito, a rigor do art. 26 da Lei n.
10.931/2004, o contrato em questão é alçado à categoria de título de crédito, e, além disso, endossável, aplicando-se todas as normas de direito cambiário (art.
29, §1º da mesma lei). Por ser um título circulável na praça, e primando pela proteção do conteúdo da cártula e de sua veracidade, reputo imprescindível que o
banco se valha do contrato original. Nesse sentido, recentemente decidiu o STJ no REsp n. 1277394/SC, da relatoria do Min. MARCO BUZZI (Quarta Turma, j.
em 16/02/2016):RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE
APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA
INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267,
INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA.Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de
crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§
2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a
cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia,
abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente
na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do
original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob
o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de
apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos,
requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível,
consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para
todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo
plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito,
sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação
de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de
emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.3. Recurso especial desprovido. Interessante, nesse sentido, transcrever parte do voto
do Ministro relator, onde fica demonstrada a preocupação em se franquear livre trânsito ao contrato, que pode tanto servir de base para o manejo da busca e
apreensão, quanto para a própria execução, já que também é título executivo extrajudicial: Ora, o Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos
de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o
devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei
nº 911/69. Certamente, apesar de estar a ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69 em sua fase inicial, evidencia-se, nos
termos do artigo 4º do referido regramento normativo que, após deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou
não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva:
[omissis] Não há dúvida de que o documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente
dita, mas, também, para as demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito. Essa é a regra. A dispensa da
juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou
inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a
regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Por fim, entendo que a juntada da via original nos autos da cédula de crédito bancário não trará prejuízo
ao banco, na medida em que ele é responsável pela custódia de toda a documentação de seus clientes e tem o dever de exibi-la quando instado para tanto.
Desse modo, acolhendo a tese da requerida, e verificando se tratar de irregularidade sanável, intime-se o autor para, em 10 (dez) dias, juntar nos autos a via
original da cédula de crédito bancário firmada com aquela (art. 352 do NCPC), sob pena de extinção do processo. Transcorrido o prazo, e já preclusa a produção
de prova pelas partes (certidão de fl. 168), voltem-me conclusos para sentença, mediante entrega em mãos.Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo
inserido na Meta 2 do CNJ. Paço do Lumiar, 30 de agosto de 2019. CARLOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA PAULAJuiz Titular da 2ª Vara Resp: 192625

PROCESSO Nº 0001236-30.2013.8.10.0049 (12362013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

CONSIGNANTE: ANTONIO BONFIM DE MACEDO

CONSIGNADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

PROCESSO Nº 1236-30.2013.8.10.0049 (12362013)AUTOR: ANTÔNIO BONFIM DE MACEDOAdv: Diogo Duailibe Furtado (OAB/MA 9.147)RÉU: BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/ADESPACHO Diante do julgamento definitivo do feito que ensejava a suspensão destes autos, dou prosseguimento ao
processo. Assim, intime-se o autor, nos termos da decisão de fl. 53. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos, com urgência, por se
tratar de processo inserido na Meta 2 do CNJ.Paço do Lumiar, 30 de agosto de 2019. CARLOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA PAULAJuiz Titular da 2ª Vara
Resp: 192625

PROCESSO Nº 0001236-30.2013.8.10.0049 (12362013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
CONSIGNANTE: ANTONIO BONFIM DE MACEDO
CONSIGNADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
PROCESSO Nº 1236-30.2013.8.10.0049 (12362013)AUTOR: ANTÔNIO BONFIM DE MACEDOAdv: Diogo Duailibe Furtado
(OAB/MA 9.147)RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/ADESPACHO Diante do julgamento definitivo do feito que
ensejava a suspensão destes autos, dou prosseguimento ao processo. Assim, intime-se o autor, nos termos da decisão de fl. 53
(Considerando que o requerido, pessoalmente citado, conforme aviso de recebimento de fl. 51, não apresentou qualquer
manifestação, decreto sua revelia. No caso dos autos, em observância ao art. 345, IV, do NCPC, deixo de aplicar os efeitos
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materiais da revelia, uma vez que as alegações trazidas na inicial não são dotadas de verossimilhança, sobretudo porque a peça
não está acompanhada do contrato firmado entre as partes. Assim, intime-se o requerente, por meio de seu advogado, para que,
no prazo de 10 (dez) dias, especifique as provas que pretende produzir, juntando, inclusive, eventual rol de testemunhas,
respeitado o limite legal (art. 357, §6º); ou diga se concorda com o julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo, com ou
sem manifestação, voltem-me conclusos, com urgência, por se tratar de processo inserido na Meta 2 do CNJ.Paço do Lumiar, 30
de agosto de 2019. CARLOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA PAULAJuiz Titular da 2ª Vara Resp: 192625

PROCESSO Nº 0001688-69.2015.8.10.0049 (16972015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: EDSON DUTRA DINIZ
ADVOGADO: FÁBIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE ( OAB 10019-MA )

REU: OCUPANTES DO IMÓVEL - DESCONHECIDOS

PROCESSO Nº 1688-69.2015.8.10.0049 (16972015)AUTORES: Edson Dutra Diniz, representado por seu procurador Rodrigo Moreira Diniz Adv.: Fábio Augusto
Vidigal Cantanhede (OAB/MA 10.019)RÉUS: "Chyrlene", Rosana Baldez, Tahis Santos Silva, Patrícia Santos, Cristina Moreira, Geovani Silva Costa, Marcelo
Bastos, "Marinalva" e demais ocupantesDECISÃO Considerando que os requeridos, pessoalmente citados, conforme certidão de fl. 111-v., não apresentaram
qualquer manifestação, decreto suas revelias. No caso dos autos, em observância aos arts. 345, III c/c art. 561, ambos do NCPC, deixo de aplicar os efeitos
materiais da revelia. Assim, a rigor do art. 348, do NCPC, intime-se o autor, através de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifique as provas
que pretende produzir, juntando, inclusive, eventual rol de testemunhas, respeitado o limite legal (art. 357, §6º); ou informe se deseja o julgamento antecipado da
lide. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me conclusos, com urgência, por se tratar de processo inserido na Meta 2 do CNJ.Paço do Lumiar,
30 de agosto de 2019.CARLOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA PAULAJuiz Titular da 2ª Vara de Paço do Lumiar-MA Resp: 192625

PROCESSO Nº 0001755-05.2013.8.10.0049 (17552013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

CONSIGNANTE: GILBERTO WAGNER DE JESUS PEREIRA
ADVOGADO: DIOGO DUAILIBE FURTADO ( OAB 9147-MA )

CONSIGNADO: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ ( OAB 206339-SP ) e JEISY PAULA DE SOUZA ORTEGA ( OAB 18564-MA )

PROCESSO Nº 1755-05.2013.8.10.0049 (17552013)AUTOR: GILBERTO WAGNER DE JESUS PEREIRAAdv: Diogo Duailibe Furtado (OAB/MA 9.147)RÉU:
BANCO PANAMERICANO S/AAdv: Felipe Andres Acevedo Ibanez (OAB/SP 206.339)DESPACHO Diante do julgamento definitivo do feito que ensejava a
suspensão destes autos, dou prosseguimento ao processo. Assim, apresentada contestação às fls. 75/87, intime-se o autor, através de seu advogado, para que,
no prazo legal, apresente réplica. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos, com urgência, por se tratar de processo inserido na
Meta 2 do CNJ.Paço do Lumiar, 30 de agosto de 2019. CARLOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA PAULAJuiz Titular da 2ª Vara Resp: 192625

PROCESSO Nº 0001956-94.2013.8.10.0049 (19562013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: MAGDA LUIZA GONÇALVES MEREB e WAGNER UMBELINO MEREBE

REU: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e CONSÓRCIO ALPHAVILLE PLANC e PLANC ENGENHARIA E INCORPORACOES
LTDA

PROCESSO Nº 1956-94.2013.8.10.0049 (19562013)AUTORES: Wagner Umbelino Mereb e Magda Luiza Gonçalves Mereb Adv.:
Magda Luiza Gonçalves Mereb (OAB/MA 12.490)RÉUS:- PLANC - ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDAAdv.: Júlio César de
Jesus (OAB/MA 4.460)- CONSÓRCIO ALPHAVILLE PLANC (Condomínio Alphaville)Adv.: Janinne Maciel Oliveira de Carvalho
(OAB/PE 23.078)- ALPHAVILLE URBANISMO S/AAdv.: Rafael Nascimento Accioly (OAB/PE 30.789)ATO
ORDINATÓRIOConsiderando o que dispõe o art. 93, XIV da Constituição Federal c/c art. 126, XI do Código de Normas da
CGJ/MA, referente aos atos ordinatórios, de ordem do Juiz de Direito Carlos Roberto Gomes de Oliveira Paula, intimo o sr. Rafael
Nascimento Accioly (OAB/PE 30.789), advogada do(a) requerido(a) ALPHAVILLE URBANISMO S/A, para no prazo de 10 (dez)
dias apresentar suas alegações finais.Paço do Lumiar - MA, 02 de setembro de 2019 Jackson Martins Leão - Servidor(a) da
Justiça - 152637De ordem, do MM Juiz Carlos Roberto Gomes de Oliveira PaulaTitular da 2ª Unidade JurisdicionalTermo Judiciário
de Paço do Lumiar/MAnos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento 01/07 da CGJ/MA Resp: 152637

PROCESSO Nº 0002011-45.2013.8.10.0049 (20112013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: VALDERY DIAS ROLIM
ADVOGADO: DIOGO DUAILIBE FURTADO ( OAB 9147-MA )

REU: BANCO BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

PROCESSO Nº 2011-45.2013.8.10.0049 (20112013)AUTOR: VALDERY DIAS ROLIMAdv: Diogo Duailibe Furtado (OAB/MA 9.147)RÉU: BV FINANCEIRA S/A -
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CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOAdv: Paquali Parise e Gasparini Junior (OAB/SP 4.752)DESPACHO Diante do julgamento definitivo do feito que
ensejava a suspensão destes autos, dou prosseguimento ao processo. Assim, intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem
justificadamente o desejo de produzir provas, especificando-as e indicando a finalidade; ou se concordam com o julgamento antecipado da lide. Transcorrido o
prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos, com urgência, por se tratar de processo inserido na Meta 2 do CNJ.Paço do Lumiar, 30 de agosto de
2019. CARLOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA PAULAJuiz Titular da 2ª Vara Resp: 192625

PROCESSO Nº 0002379-20.2014.8.10.0049 (23802014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANTONIO TORRES CASTELO BRANCO

REU: BANCO FICSA S/A

PROCESSO Nº 2379-20.2014.8.10.0049 (23802014)AUTOR: Antonio Torres Castelo BrancoEndereço: Rua 117, Casa 29, Quadra 68, Conjunto Maiobão, Paço
do Lumiar/MAAdv.: Michelle Jeanne Bezerra Pereira (OAB/MA 9.601)RÉU: Banco Ficsa S/AAdv.: Paulo Roberto Vigna (OAB/SP 173.477)DESPACHO Diante da
Recomendação da Corregedoria-Geral de Justiça nº 08/2019, que destacou que ainda se encontra pendente de julgamento definitivo tão somente o ponto
inerente ao pagamento das custas de eventual perícia grafotécnica, determino o prosseguimento deste feito, que não esbarra em tal controvérsia. Assim,
compulsando os autos, vejo que se encontra preclusa a produção de prova pelo autor. Já o réu especificou as provas que desejava produzir às fls. 109/110.
Nesse sentido, designo audiência de instrução para o dia 26/09/2019 (quinta-feira), às 14h30min, na sala de audiências desta Vara, ocasião em que será colhido
o depoimento pessoal do requerente. Intime-se o autor, através de seu advogado e pessoalmente, advertindo-o da pena de confesso (art. 385, §1º, CPC). Intime-
se também o réu, por meio de seu advogado. Por fim, oficie-se à Caixa Econômica Federal, requisitando o encaminhamento, no prazo impreterível de cinco dias,
do extrato da conta bancária de titularidade de Antonio Torres Castelo Branco (Conta nº 701391; Agência nº 1576), destacando a efetivação (ou não) do crédito
de R$ 607,72 (seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos) via TED, no período de agosto/2010. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo
inserido na Meta 2 do CNJ, servindo este despacho de ofício/mandado. Paço do Lumiar, 30 de agosto de 2019. CARLOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA
PAULAJuiz Titular da 2ª Vara Resp: 192625

Terceira Vara de Paço do Lumiar

PROCESSO Nº 0001139-93.2014.8.10.0049 (11392014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça

REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: LEANDRO DIAS FOULÃO FILHO, OABMA 18020-A, OABGO 21416

Proc. nº 1139-93.2014.8.10.0049
ATO ORDINATÓRIO
Nos termos do art. 1ª, inciso XIV do Provimento nº 22/2018 - CGJMA, intimo o advogado da parte requerida para ter vista dos
autos. Paço do Lumiar, 02 de setembro de 2019.
Líriam Tiyoko Samizava
Secretária Judicial da 3ª Vara Resp: 176198

Processo nº 0001751-60.2016.8.10.0049
Requerente: Segredo de Justiça
Requerido: Segredo de Justiça

INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimar DOMINGOS DOS SANTOS ARAÚJO, para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o
dia 10/10/2019 11:00, nos autos da Ação de ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69), Processo nº
0001751-60.2016.8.10.0049, a ser realizada na sala de audiências da 3ª Vara do termo Judiciário de Paço do Lumiar,
Comarca da Ilha de São Luís, situada no Fórum Des. Tácito Caldas, Avenida 15, s/nº, Maiobão, Paço do Lumiar/MA.
Paço do Lumiar/MA, 2 de setembro de 2019 Eu, DANIELLE CERVEIRA VALANDRO, Técnico Judiciário Sigiloso, digitei. Eu,
Rosemary do E. S. Cruz Santos, Secretária Judicial Substituta da 3ª Vara, conferi e assino, de ordem do MM. Dr. Gustavo Henrique
Silva Medeiros, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Paço do Lumiar, Comarca da Ilha.

Rosemary do E. S. Cruz Santos
Secretária Judicial Substituta da 3ª Vara

Processo nº 0800131-09.2018.8.10.0049
Requerente: Segredo de Justiça
Requerido: Segredo de Justiça

INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimar FERNANDO BASTOS MONTELES, para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o
dia 07/10/2019 11:00, nos autos da Ação de REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS (194), Processo nº 0800131-09.2018.8.10.0049, a
ser realizada na sala de audiências da 3ª Vara do termo Judiciário de Paço do Lumiar, Comarca da Ilha de São Luís,
situada no Fórum Des. Tácito Caldas, Avenida 15, s/nº, Maiobão, Paço do Lumiar/MA.
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Paço do Lumiar/MA, 2 de setembro de 2019 Eu, DANIELLE CERVEIRA VALANDRO, Técnico Judiciário Sigiloso, digitei. Eu,
Rosemary do E. S. Cruz Santos, Secretária Judicial Substituta da 3ª Vara, conferi e assino, de ordem do MM. Dr. Gustavo Henrique
Silva Medeiros, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Paço do Lumiar, Comarca da Ilha.

Rosemary do E. S. Cruz Santos
Secretária Judicial Substituta da 3ª Vara

Paraibano

PROCESSO Nº 0000105-15.2014.8.10.0104 (1052014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: PAULINA MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: DANIEL FURTADO VELOSO ( OAB 8207-MA )

REU: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

Proc. 105-15.2014ATO ORDINATÓRIOFundamentação legal: § 4º do art. 203 do nCPC c/c art. 126 do Código de Normas do Tribunal de Justiça do
Maranhão.Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, para que requeiram o que lhe aprouver. Paraibano/MA, 29 de AGOSTO de 2019.JOSÉ DIAS DE
FREITASSecretário Judicial Substituto Resp: 115899

PROCESSO Nº 0000641-21.2017.8.10.0104 (6412017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: SILVANDO MACIEL RIBEIRO
ADVOGADO: DANIEL FURTADO VELOSO ( OAB 8207-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 2338-PI )

Proc. 641-21.2017ATO ORDINATÓRIOFundamentação legal: § 4º do art. 203 do nCPC c/c art. 126 do Código de Normas do Tribunal de Justiça do
Maranhão.Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, para que requeiram o que lhe aprouver. Paraibano/MA, 31 de MAIO de 2019.JOSÉ DIAS DE
FREITASSecretário Judicial Substituto Resp: 115899

PROCESSO Nº 0000466-90.2018.8.10.0104 (4662018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RAIMUNDO MATEUS DE ALMEIDA
ADVOGADO: RANCHEL CAMARGO LOPES DOS SANTOS ( OAB 12646A-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 19411A-MA )

Processo nº 466-90.2018.8.10.0104D E S P A C H OMelhor compulsando os autos, observo que objeto da ação trata de contratação irregular de RMC - Reserva
de margem consignável, e não de incidência de tarifas bancárias.Consoante entendimento firmado no âmbito doutrinário - destaco o enunciado 05 do I Fórum de
debates da magistratura maranhense - "É lícita a contratação de cartão de crédito consignável, desde que observado o direito à informação do consumidor e
afastado qualquer vício do seu consentimento na realização." Desta forma, diante da necessidade de apurar a questão, adstrita aos contratos de cartão
consignado, designo audiência de instrução para o dia 25/09/2019, às 09h:30min, na sede deste Fórum de Justiça.Intimem-se as partes, publicando em nome
dos advogados para que compareçam ao ato. Paraibano/MA, 28 de agosto de 2019.Caio Davi Medeiros VerasJuiz de DireitoTitular da Comarca de
Paraibano/MA Resp: 188409

PROCESSO Nº 0000551-76.2018.8.10.0104 (5512018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: FRANCISCA DA SILVA
ADVOGADO: SAMYA CAROLLINE GAMA VASCONCELOS ( OAB 12923-MA )

REU: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA ( OAB 13269A-MA )

Processo nº 551-76.2018.8.10.0104D E S P A C H OMelhor compulsando os autos, observo que objeto da ação trata de contratação irregular de RMC - Reserva
de margem consignável, e não de incidência de tarifas bancárias.Consoante entendimento firmado no âmbito doutrinário - destaco o enunciado 05 do I Fórum de
debates da magistratura maranhense - "É lícita a contratação de cartão de crédito consignável, desde que observado o direito à informação do consumidor e
afastado qualquer vício do seu consentimento na realização." Desta forma, diante da necessidade de apurar a questão, adstrita aos contratos de cartão
consignado, designo audiência de instrução para o dia 25/09/2019, às 09h:20min, na sede deste Fórum de Justiça.Intimem-se as partes, publicando em nome
dos advogados para que compareçam ao ato. Paraibano/MA, 28 de agosto de 2019.Caio Davi Medeiros VerasJuiz de DireitoTitular da Comarca de
Paraibano/MA Resp: 188409
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PROCESSO Nº 0000640-36.2017.8.10.0104 (6402017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: GEANE RIBEIRO GONÇALVES
ADVOGADO: DANIEL FURTADO VELOSO ( OAB 8207-MA ) e WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099MA-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11009A-PI ) e WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099MA-MA )

DESPACHO Diante do trânsito em julgado e da manutenção da sentença de procedência, intimem-se as partes, via advogados, para manifestarem-se, em dez
dias, sobre o retorno dos autos. Publique-se. Caso nada requeiram, arquivem-se os autos, com a devida baixa. Paraibano/MA, 02 de agosto de 2019.Caio Davi
Medeiros VerasJuiz de DireitoTitular da Comarca de Paraibano/MA. Resp: 188409

PROCESSO Nº 0000687-73.2018.8.10.0104 (6882018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARIA NAZARE SOARES DE MOURA
ADVOGADO: DANIEL FURTADO VELOSO ( OAB 8207-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 10348A-MA )

Processo, nº 687-73.2018.8.10.0104.DESPACHO Compulsando os autos, verifico que já foi apresentada a Contestação do(a) requerido (a) e oportunizado a
parte autora que fizessem alegações sobre os argumentos apresentados pela defesa, respeitando o prazo do art. 350 do CPC, como se vê às fls. 81/87.Não
havendo outras questões processuais pendentes, o feito demanda dilação probatória, razão pela qual designo o dia 25/09/2019, às 08h:50min para realização de
audiência de instrução e julgamento, a ser realizada neste Fórum de Justiça, ocasião em que produzirão todas as provas que entenderem pertinentes para o
deslinde da causa. Considerando que as partes já possuem advogados habilitados, intime-as por publicação. Cumpra-se. Paraibano/MA, 28 de agosto de
2019.Caio Davi Medeiros VerasJuiz de DireitoTitular da Comarca de Paraibano/MA Resp: 188409

PROCESSO Nº 0000087-18.2019.8.10.0104 (872019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOÃO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )

REU: BANCO BV FINANCEIRA S.A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

Processo n.º:87-18.2019.8.10.0104Ação :Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais.Requerente:JOÃO PEREIRA DA SILVAS E N T E N Ç A I -
RelatórioCuidam os autos de ação ajuizada por João pereira da Suilva contra o Banco BV, alegando que teve seu nome indevidamente anotadio no
SERASA/SPC, em virtude de dívida e contrato não pactuado com o demandado.Ordenada a citação, fora apresentada contestação ás fl.24/49.Réplica às
fls.66/68.Os autos foram conclusos.II - Fundamentação.De início, destaco que o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nos incisos IV, V, VI e IX do
art.485 do CPC, dentre as quais estão a litispendência e a coisa julgada, conforme §3º do mesmo artigo.De acordo com o artigo 337, § 3º, do Código de
Processo Civil, "há litispendência quando se repete ação que está em curso."Acerca do tema, ensina Nelson Nery Júnior#: "Dá-se a litispendência quando se
repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima ou remota) e o
mesmo pedido (mediato e imediato). A segunda ação tem de ser extinta sem conhecimento do mérito".Por ocasião da audiência realizada na data de hoje,
10/07/2019, com o autor João Pereira da Silva, constatei a manifesta litispendência. De fato, esta ação repete demanda já em curso (proc nº
107-17.2017.8.10.0104) na qual figuram as mesmas partes, causa de pedir e o pedido, sendo questionada a mesma dívida e anotação perante o SPC promovida
pelo Banco BV restando configurado, portanto, o instituto constante no artigo 337, § 3º do Código de Processo Civil.Com efeito, caracterizada a litispendência,
impõe-se a extinção do presente feito, o qual foi distribuído em momento posterior àquele, conforme previsão do artigo 485, inciso V, do Código de Processo
Civil.III - Dispositivo.Ante o exposto, restando configurada a litispendência, com fulcro nos artigos 331, §3º e 485, V, do Código de Processo Civil, julgo extinto o
presente processo, sem resolução de mérito. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade.P. R. I, o autor e réu por
publicação. Cumpra-se.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Paraibano/MA, 10 de julho de 2019.Caio Davi Medeiros VerasJuiz
de DireitoTitular da Comarca de Paraibano/MA Resp: 188409

PROCESSO Nº 0000476-37.2018.8.10.0104 (4762018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANTONIA MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO: MOZART BRITO LIRA JUNIOR ( OAB 7034-MA )

REU: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
ADVOGADO: RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA ( OAB 13569A-MA )

Processo nº. :476-37.2018.8.10.0104.Ação:Cobrança de Seguro DPVAT.Autor(a):Antônia Martins de Sousa.Ré(u):Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A.S E N T E N Ç AI - Relatório.Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por Antônia Martins de Sousa em face da Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos já qualificados nos autos.Alega a parte autora que foi vítima de um acidente de trânsito no dia 27/10/2017, quando
pela Rua Sete de Setembro, próximo à prefeitrua, nesta cidade, que teria lhe causado lesões graves, em razão de fratura na base do rádio esquerdo. Aduz ainda,
que requereu administrativamente a indenização junto à Seguradora ré, contudo, até o momento não recebeu o pagamento do seguro. Desta feita, postula a
condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de seguro DPVAT. Deu valor à causa e juntou os documentos de fls. 11/23.Citada para
apresentar contestação, a parte requerida assim a fez às fls. 30/42, alegando preliminarmente a ausência de requerimento administrativo e laudo do IML. No
mérito, pugna pela improcedência da ação, ante a ausência de provas do acidente e das lesões sorifas pela parte autora. Juntou os documentos de fls.
43/64.Saneado o processo e determinada a realização de perícia médica, a fim de comprovar a lesão sofrida pelo autor, o laudo pericial foi juntado às fls. 74/76.
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Manifestação pela parte requerida acerca do laudo pericial às fls. 78/81, certificando às fls. 85, a ausência de manifestação pela parte autora.Vieram os autos
conclusos.É o relatório. Passo a decidir.II - Fundamentação. II.1 - Do julgamento antecipado da lide. Considerando as provas colacionadas aos autos é
perfeitamente aplicável o julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355, I do CPC, posto que a matéria dispensa a produção de prova em audiência,
descabendo falar, em razão disso, em cerceamento de defesa. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em
caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez (Súmula 474/STJ). Desta feita, o exame pericial realizado em
juízo, que aferiu a lesão sofrida pela autora, bem como a ausência de impugnação das provas juntadas pelo autor, tornam-se suficientes para o julgamento da
lide. II.2 - Da Ausência de Exame de Corpo de Delito expedido pelo IML e Requerimento Administrativo.A ausência de laudo confeccionado pelo IML não é óbice
ao processamento da ação, pois, além da Comarca não contar com o referido órgão médico-legal, outros documentos podem aparelhar a pretensão de cobrança,
como, por exemplo, relatórios médicos e perícia médica, razão pela rejeito a preliminar arguida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL - RELATÓRIO COMPLEMENTAR - LAUDO DO IML - DESNECESSIDADE - INÉPCIA DA
INICIAL - INEXISTÊNCIA. - Em ação de cobrança de seguro DPVAT, o laudo do IML não é documento indispensável ao ajuizamento da ação de cobrança de
seguro DPVAT, uma vez que pode ser substituído por outras provas. (TJ-MG - AC: 10035170009175001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento:
14/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018). Rejeito, também, a preliminar de ausência de requerimento administrativo, vez o pedido do autor foi apreciado pela
requerida, conforme documento de fls. 15 e 43, o que justifica o interesse de agir da parte autora. II.3. Mérito.O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por veículos automotores de via terrestre, regulado pela Lei nº 6.194/74, prevê o pagamento de indenização quando houver morte, invalidez permanente ou
despesas de assistência médica e suplementares. A teor do que dispõe o artigo 5º da referida Lei:"O pagamento da indenização será efetuado mediante simples
prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do
segurado."Do mencionado dispositivo legal, extrai-se que, uma vez ocorrido o acidente de trânsito, e dele advindo lesões à vítima capazes de lhe gerar invalidez
permanente, caracterizado está o nexo de causalidade entre o evento danoso e a incapacidade havida, assistindo, assim, à vítima, o direito de receber a
indenização derivada do seguro obrigatório DPVAT.No presente caso, boletim de Ocorrência, de fls. 13/14, comprova o acidente de trânsito envolvendo o(a)
Autor(a), como narrado na petição inicial.Da mesma forma, a declaração, ficha de admissão receituários e prontuários médicos às fls. 16/22, além de laudo
médico do perito designado por este juízo (fls. 74/76), comprovam as consequências físicas, funcionais e/ou estéticas da sequela alegada.Assim, preenchidos os
requisitos legais, quais sejam: o acidente automobilístico, as lesões e a invalidez permanente decorrente destas lesões, ou seja, o nexo de causalidade entre o
acidente e a invalidez permanente, o(a) Autor(a) faz jus ao recebimento do valor do prêmio do seguro DPVAT. Passa-se a analisar o valor de indenização devido
no presente caso. Tendo o evento fatídico que vitimou a parte demandante ocorrido em 27/10/2017, merece ser aplicado, in casu, o art. 3º. da Lei nº 6.194/74,
com as alterações promovidas pela Lei nº 11.945/09, que entrou em vigor em 24/06/2009, verbis:Art. 3º.  Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido
no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares,
nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; II - até R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; (...)§ 1º.  No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser
enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer
medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta,
conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (grifei)I - quando se tratar de
invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na
tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº
11.945, de 2009). (grifei) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na
forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por
cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve
repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). Segundo o Laudo
Pericial de fls. 74/76, o (a) Autor(a) apresenta hipertrofia no punho esquerdo e rigidez articular, com perda de força e diminuição dos movimentos articulares que
lhe causou invalidez permanente incompleta, classificada em 50%, nos termos da tabela da referida lei.Portanto, a teor do art. 3º, II, §1º, I, da Lei 6.194/74, o
valor da indenização deverá ser R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais, cinquenta centavos), que corresponde a 50% de 100%. Corroborando tal
entendimento, destacam-se os seguintes julgados:AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA
APURAÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DAS LESÕES. 1. Com o advento da Medida Provisória nº
340/2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.482/2007, foi determinado que as vítimas de invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito teriam
direito a perceber indenização de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sem fixar requisitos de concessão desta verba indenizatória. 2. A Medida
Provisória nº 451/2008, que redundou na Lei nº 11.945/2009, trouxe ao bojo da Lei nº 6.194/74, uma tabela de equivalências dos danos corporais sofridos, com o
intuito de aperfeiçoar processo de classificação técnica do grau de invalidez da vítima de trânsito, com vistas a eliminar as incertezas verificadas na interpretação
da Lei nº 6.194/74. 3. O valor a ser pago a título de indenização deve levar em consideração as disposições do art. 3º da Lei nº 6.194/74, o que no caso,
resultaria no percentual de 70% (setenta por cento), ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) face à comprovada lesão no braço direito. 4.
Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme a Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça: "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT
fluem a partir da citação", enquanto a correção monetária incide a partir da data do evento danoso (Precedentes STJ). 5. No tocante aos honorários advocatícios,
mantenho-os no importe de 15% (quinze por cento), visto estar condizente com o trabalho desenvolvido pelo causídico, levando em consideração os parâmetros
do § 3º do art. 20 do CPC, devendo ser calculados sobre o valor da condenação. 6. Apelação conhecida e provida. 7. Unanimidade. (TJ-MA - APL: 0011192015
MA 0051370-11.2013.8.10.0001, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 09/11/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 16/11/2015)APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. SEGURADORA LÍDER.
LITISCONSORTE. DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. INVALIDEZ E DEFORMIDADE PERMANENTES. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVANDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO AUTOR. APLICAÇÃO DA TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA. I. A ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT pode ser ajuizada em face de
qualquer seguradora consorciada, devendo ser rejeitada. II. Não há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o beneficiário
ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT. III. Obrigatório é o pagamento à vítima de acidente automobilístico, na
modalidade invalidez permanente, desde que reste devidamente comprovado o grau das lesões permanentes ou incapacitantes que acometeram o sinistrado,
por ser requisito legal para o recebimento da indenização do seguro pessoal (DPVAT). IV. Na hipótese de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser
proporcional à extensão do dano experimentado, com fundamento na Medida Provisória nº. 451 /2008, convertida na Lei nº. 11.945 /2009, bem como nos termos
do enunciado da Súmula nº 474, do STJ. V. Apelação da 1ª apelante conhecida e parcialmente provida para majorar o valor da indenização do seguro DPVAT
para R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais); apelação da 2ª apelante conhecida e improvida. (TJ-MA - APL: 0125372012 MA
0006457-46.2010.8.10.0001, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
11/03/2015).III - Dispositivo.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a
pagar à parte autora verba securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais, cinquenta centavos), acrescida de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula nº 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a contar do evento danoso (súmula 580, STJ).A requerida
deverá cumprir a obrigação de pagar quantia certa contida nesta sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação, sob pena da
incidência da multa de 10% (dez por cento), prevista no artigo 523, § 1º, do Código de processo Civil. Condeno o réu no pagamento das custas processuais, bem
como dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atenta ao disposto no art. 85, §2º do Novo CPC. Certifique-
se à Secretaria Judicial para que cadastre na capa dos autos e no sistema THEMIS PG os dados do advogado da requerida, Dr. RODRIGO AYRES MARTINS
DE OLIVEIRA, OAB/MA 13.569-A, devendo todas as comunicações processuais serem dirigidas a sua excelência.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Arquivem-
se os autos, após o trânsito em julgado, com as cautelas legais.Paraibano/MA, 23 de agosto de 2019.Caio Davi Medeiros VerasJuiz de DireitoTitular da Comarca
de Paraibano/MA Resp: 188409
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PROCESSO Nº 0000501-21.2016.8.10.0104 (5012016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANTONIO RESFAZIANO GOMES GONÇALVES
ADVOGADO: LYLLIAN FERNANDA CARVALHO FREITAS ( OAB 13632-MA )

REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA ( OAB 11037A-PA )

Processo nº. :501-21.2016.8.10.0104.Ação:Cobrança de Seguro DPVAT.Autor(a):Antônio Resfaziano Gomes Gonçalves.Ré(u):Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A.S E N T E N Ç AI - Relatório.Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por Antônio Resfaziano Gomes Gonçalves, em
face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos já qualificados nos autos.Alega a parte autora que foi vítima de um acidente de trânsito no
dia 22/03/2015, por volta das 17h:30min, próximo ao povoado Pé de Serra, nesta cidade, que teria lhe causado lesões graves. Aduz ainda, que requereu
administrativamente a indenização junto à Seguradora ré, contudo teve sua pretensão negada. Desta feita, postula a condenação da requerida ao pagamento de
indenização à título de seguro DPVAT. Deu valor à causa e juntou os documentos de fls. 11/21.Citada para apresentar contestação, a parte requerida assim a fez
às fls. 35/44, alegando preliminarmente a inadimplência do segurado, pleiteando a sua compensação em eventual condenação, bem como a ausência de laudo
do IML. No mérito, pugna pela realização de perícia médica para apurar a gravidade da lesão e sua extensão. Juntou os documentos de fls. 45/56.Saneado o
processo e determinada a realização de perícia médica, a fim de comprovar a lesão sofrida pelo autor, o laudo médico foi juntado às fls. 93/95. Manifestação pela
parte requerida acerca do laudo pericial às fls. 97/101. Ausente manifestação pela parte autora, conforme certidão de fls. 104.Vieram os autos conclusos.É o
relatório. Passo a decidir.II - Fundamentação. II.1 - Do julgamento antecipado da lide. Considerando as provas colacionadas aos autos é perfeitamente aplicável
o julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355, I do CPC, posto que a matéria dispensa a produção de prova em audiência, descabendo falar, em
razão disso, em cerceamento de defesa. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez (Súmula 474/STJ). Desta feita, o exame pericial realizado em juízo, que aferiu a lesão
sofrida pela autora, bem como a ausência de impugnação das provas juntadas pelo autor, tornam-se suficientes para o julgamento da lide. II.2 - Preliminar-
Segurado Inadimplente e compensação. Requer a parte requerida em sede de preliminar de mérito, a compensação da indenização com os valores devidos a
título do seguro DPVAT, posto que na época do acidente o autor encontrava-se inadimplente. Não obstante, rejeito a preliminar suscitada, em razão do caráter
social do seguro DPVAT, não há que se falar em compensação de créditos. Neste sentido, a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO INADIMPLENTE - INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO - FATO IRRELEVANTE AO DIREITO À
COBERTURA - COMPENSAÇÃO - NATUREZA SOCIAL SEGURO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDENIZAÇÃO - VALOR CALCULADO
DE ACORDO COM A TABELA DA LEI 6.194/74. - Não há qualquer exigência legal de que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio para fins de
recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas - Observando-se o caráter social do seguro DPVAT, não
há que se falar em compensação de créditos - Se a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores dá direito a indenização no importe
de 70% (setenta por cento) do valor total, que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), deve-se proceder a redução de 25% (cinquenta por cento) do valor
correspondente, nos moldes do artigo 3º, II da Lei 6.194/74, para perdas de repercussão média. (TJ-MG - AC: 10352170060672001 MG, Relator: Pedro Aleixo,
Data de Julgamento: 31/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019). II.3 - Preliminar-da Ausência de Exame de Corpo de Delito expedido pelo IML. A ausência de
laudo confeccionado pelo IML não é óbice ao processamento da ação, pois, além da Comarca não contar com o referido órgão médico-legal, outros documentos
podem aparelhar a pretensão de cobrança, como, por exemplo, relatórios médicos e perícia médica, razão pela rejeito a preliminar arguida. Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL - RELATÓRIO COMPLEMENTAR -
LAUDO DO IML - DESNECESSIDADE - INÉPCIA DA INICIAL - INEXISTÊNCIA. - Em ação de cobrança de seguro DPVAT, o laudo do IML não é documento
indispensável ao ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que pode ser substituído por outras provas. (TJ-MG - AC: 10035170009175001
MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018). Passo então à análise do mérito.II.3. Mérito.O Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, regulado pela Lei nº 6.194/74, prevê o pagamento de indenização quando
houver morte, invalidez permanente ou despesas de assistência médica e suplementares. A teor do que dispõe o artigo 5º da referida Lei:"O pagamento da
indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida
qualquer franquia de responsabilidade do segurado."Do mencionado dispositivo legal, extrai-se que, uma vez ocorrido o acidente de trânsito, e dele advindo
lesões à vítima capazes de lhe gerar invalidez permanente, caracterizado está o nexo de causalidade entre o evento danoso e a incapacidade havida, assistindo,
assim, à vítima, o direito de receber a indenização derivada do seguro obrigatório DPVAT.No presente caso, boletim de Ocorrência, de fls. 14, comprova o
acidente de trânsito envolvendo o(a) Autor(a), como narrado na petição inicial.Da mesma forma, relatório de atendimento hospitalar e fichas de consultas
médicas de fls. 15/17, bem como o laudo do perito designado por este juízo (fls. 93/95), comprovam as consequências físicas, funcionais e/ou estéticas da
sequela alegada.Assim, preenchidos os requisitos legais, quais sejam: o acidente automobilístico, as lesões e a invalidez permanente decorrente destas lesões,
ou seja, o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez permanente, o(a) Autor(a) faz jus ao recebimento do valor do prêmio do seguro DPVAT. Passa-se a
analisar o valor de indenização devido no presente caso. Tendo o evento fatídico que vitimou a parte demandante ocorrido em 22/03/2015, merece ser aplicado,
in casu, o art. 3º. da Lei nº 6.194/74, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.945/09, que entrou em vigor em 24/06/2009, verbis:Art. 3º.  Os danos pessoais
cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; (...)§ 1º.  No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez
permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº
11.945, de 2009). (grifei)I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos
segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao
valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (grifei) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o
enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da
indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média
repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas
residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). Segundo o Laudo Pericial de fls. 93/95, o (a) Autor(a) apresenta amputação no terço médio da perna esquerda
(perda parcial completa) e rigidez articular no 2º, 3º e 5º dedos da mão esquerda (invalidez parcial incompleta), classificadas, respectivamente em 100%
(membro inferior) e 50% em cada um três dedos lesionados na mão esquerda , nos termos da tabela da referida lei. Portanto, a teor do art. 3º, II, §1º, I, da Lei
6.194/74, o valor da indenização deverá ser R$ 9.450,00 pela amputação do terço médido e R$2.025,00 considerando os três dedos lesionados, totalizando R$
11.475,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Corroborando tal entendimento, destacam-se os seguintes julgados:AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO DPVAT. ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA APURAÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO
COM O GRAU DAS LESÕES. 1. Com o advento da Medida Provisória nº 340/2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.482/2007, foi determinado que as
vítimas de invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito teriam direito a perceber indenização de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
sem fixar requisitos de concessão desta verba indenizatória. 2. A Medida Provisória nº 451/2008, que redundou na Lei nº 11.945/2009, trouxe ao bojo da Lei nº
6.194/74, uma tabela de equivalências dos danos corporais sofridos, com o intuito de aperfeiçoar processo de classificação técnica do grau de invalidez da vítima
de trânsito, com vistas a eliminar as incertezas verificadas na interpretação da Lei nº 6.194/74. 3. O valor a ser pago a título de indenização deve levar em
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consideração as disposições do art. 3º da Lei nº 6.194/74, o que no caso, resultaria no percentual de 70% (setenta por cento), ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil
quatrocentos e cinquenta reais) face à comprovada lesão no braço direito. 4. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme a Súmula 426 do
Superior Tribunal de Justiça: "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação", enquanto a correção monetária incide a partir da data
do evento danoso (Precedentes STJ). 5. No tocante aos honorários advocatícios, mantenho-os no importe de 15% (quinze por cento), visto estar condizente com
o trabalho desenvolvido pelo causídico, levando em consideração os parâmetros do § 3º do art. 20 do CPC, devendo ser calculados sobre o valor da
condenação. 6. Apelação conhecida e provida. 7. Unanimidade. (TJ-MA - APL: 0011192015 MA 0051370-11.2013.8.10.0001, Relator: RICARDO TADEU
BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 09/11/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2015)APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. SEGURADORA LÍDER. LITISCONSORTE. DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
REJEIÇÃO. INVALIDEZ E DEFORMIDADE PERMANENTES. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVANDO A INVALIDEZ
PERMANENTE DO AUTOR. APLICAÇÃO DA TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO
SOFRIDA. I. A ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT pode ser ajuizada em face de qualquer seguradora consorciada, devendo ser rejeitada. II. Não há
necessidade de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa
ao seguro DPVAT. III. Obrigatório é o pagamento à vítima de acidente automobilístico, na modalidade invalidez permanente, desde que reste devidamente
comprovado o grau das lesões permanentes ou incapacitantes que acometeram o sinistrado, por ser requisito legal para o recebimento da indenização do seguro
pessoal (DPVAT). IV. Na hipótese de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser proporcional à extensão do dano experimentado, com fundamento na
Medida Provisória nº. 451 /2008, convertida na Lei nº. 11.945 /2009, bem como nos termos do enunciado da Súmula nº 474, do STJ. V. Apelação da 1ª apelante
conhecida e parcialmente provida para majorar o valor da indenização do seguro DPVAT para R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais); apelação
da 2ª apelante conhecida e improvida. (TJ-MA - APL: 0125372012 MA 0006457-46.2010.8.10.0001, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de
Julgamento: 10/03/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2015).III - Dispositivo.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC JULGO
PROCEDENTES, os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a pagar à parte autora verba securitária no valor de R$ 11.475,00 (onze mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula nº 426 do STJ) e correção monetária
pelo INPC a contar do evento danoso (súmula 580, STJ).A requerida deverá cumprir a obrigação de pagar quantia certa contida nesta sentença, no prazo de 15
(quinze) dias, independentemente de nova intimação, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento), prevista no artigo 523, § 1º, do Código de
processo Civil. Condeno o réu no pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação, atenta ao disposto no art. 85, §2º do Novo CPC. Certifique-se à Secretaria Judicial para que cadastre na capa dos autos e no sistema THEMIS
PG os dados do advogado da requerida, Dra. ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA, OAB/MA 10.527-A, devendo todas as comunicações processuais
serem dirigidas a sua excelência.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Arquivem-se os autos, após o trânsito em julgado, com as cautelas legais.Paraibano/MA, 22
de agosto de 2019.Caio Davi Medeiros VerasJuiz de DireitoTitular da Comarca de Paraibano/MA Resp: 188409

Passagem Franca

PROCESSO Nº 0000250-65.2014.8.10.0106 (2502014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCILANDIA FREITAS DE SOUSA
ADVOGADO: RANISSON BANDEIRA BARRA ( OAB 9507-MA )

REQUERIDO: AMANDA SANTOS COELHO

Processo nº 250-65.2014.8.10.0106 (2502014).Exequente: Francilândia Freitas de Sousa.Executado: Amanda Santos
Coelho.DESPACHO INTIME-SE o Credor, por seu (sua) patrono (a), para, em 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão de
fls. 53 e documentos seguintes. Cumpra-se. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos os autos.Passagem
Franca/MA, 29 de agosto de 2019.Verônica Rodrigues Tristão CalmonJuíza de Direito Resp: 117812

PROCESSO Nº 0000668-27.2019.8.10.0106 (6692019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: DENILSON CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO: VERONICA DA SILVA CARDOSO ( OAB 11435A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

Processo nº 668-27.2019.8.10.0106 (6692019).Requerente: DENILSON CARDOSO DA SILVA.DESPACHOA tão somente
alegação de hipossuficiência na inicial não concede ao jurisdicionado o direito de gozar dos benefícios da justiça gratuita, devendo
estar evidenciado nos autos a situação de pobreza daquele que vindica o suscitado benefício.Tal entendimento é corroborado pela
atividade econômica desenvolvida pela parte promovente, assim como por ter constituído advogado privado para patrocinar sua
causa, quando poderia fazer a reclamação diretamente na Secretaria deste juízo. Assim, deve a parte autora emendar a exordial,
no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia da última declaração de bens e rendimentos apresentada perante a Receita
Federal, não sendo possível a apresentação de tal documento, junte quaisquer outros documentos que atestem sua
hipossuficiência econômica, em conformidade com o Art. 99 § 2º do CPC, sob pena de não concessão do benefício.Outrossim,
CITE-SE a parte Requerida para comparecer a audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser oportunamente designada,
por meio de ato ordinatório, levando-se em conta a pauta por mim já disponibilizada, deixando claro que sua ausência poderá
resultar em presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95).INTIME-SE a parte
Requerente da referida assentada, igualmente alertando-a de que seu não comparecimento ao ato importará em extinção do feito
sem exame de mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95).Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessárias.Cumpra-se.Passagem Franca/MA, 15 de agosto de 2019.Verônica
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Rodrigues Tristão CalmonJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca Resp: 117796
ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento n°. 22/2018 da CGJ/MA e seus artigos e, conforme determinação contida em
despacho de fl. 19, proferido pela Juíza Titular desta Comarca - Dra. Verônica Rodrigues Tristão Calmon, fica designado para o dia
16/10/2019 às 10:10 horas, audiência de conciliação, instrução e julgamento, no Fórum local. Passagem Franca, 23/08/2019.
Dayana Nogueira de Alencar Técnica Judiciária Mat. 117812

PROCESSO Nº 0800027-06. 2019. 8.10.0106
DESPACHO

Havendo dúvidas acerca do preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, determino a intimação dos
demandantes, nos termos do art. 99, §2º do NCPC, para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, em 15 (quinze) dias úteis, sob
pena de indeferimento do benefício. Para tanto, deverão integrar a qualificação da exordial com indicação da profissão de ambos, nos
termos do art. 319, II do CPC, além de apresentarem documentos comprobatórios acerca de tal fato o que, a título meramente
exemplificativo, pode ser feito com a apresentação de cópia de contracheque ou da última declaração de imposto de renda –, sob pena de
indeferimento do benefício.
E ainda, deverão também os requerentes emendar a inicial, no prazo de 15 dias úteis, a fim de seja comprovada a posse ou a propriedade

do bens que desejam partilhar, com a individualização de cada um, sob pena de indeferimento da inicial. Em ato contínuo deverão
adequar o valor da causa, nos termos do arts. 321, 292, incisos III e IV 330, inciso IV e 485, inciso I do CPC.
Diligencie-se.

Passagem Franca, 30 de agosto de 2019.
Verônica Rodrigues Tristão Calmon

Juíza de Direito

Pastos Bons

PROCESSO Nº 0000936-49.2017.8.10.0107 (9362017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DOUGLAS CARDOSO LADEIRA ( OAB 16716A-MA )
ADVOGADO: ROMARIO PEREIRA DE BRITO SILVA (OAB 16828 - MA)

REU: BANCO BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A - ANTIGO BANCO SCHAHIN S/A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (OAB 327.026 - SP)

Processo nº. 9362017ATO ORDINATÓRIO(Provimento n°. 22/2018 - CGJ)De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito,
LYANNE POMPEU DE SOUSA BRASIL, Titular da Comarca de Pastos Bons/MA, INTIMO a parte requerente JOSÉ DOS REIS DE
OLIVEIRA, por meio do(a) Advogado(a) DOUGLAS CARDOSO LADEIRA - OAB/MA nº 16.716-A e do(a) Advogado(a) ROMÁRIO
PEREIRA DE BRITO SILVA - OAB/MA nº 16.828, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de
apelação interposto pela parte requerida.Pastos Bons, 02 de Março de 2019.Nelton Rogério Silva de CarvalhoTécnico Judiciário -
Mat. 115949 Resp: 115949

PROCESSO Nº 0000443-04.2019.8.10.0107 (4432019)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

REQUERIDO: JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: JUARENE FRUTUOSO DA SILVA, OAB/CE 4278

Processo nº 443-04.2019.8.10.0107 - Carta Precatória DESPACHO Cumpra-se na forma deprecada.Designo o dia 02/10/2019 às 11:00 horas parara realização
de audiência para Inquirição das testemunhas.Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data da audiência. Ressalto que, caso não compareçam advogados,
será nomeado defensor público apenas para o ato.Intimem-se a testemunha por meio de oficial de justiça. Intime-se o denunciado através de seu representante
legal. Caso seja policial, oficie-se ao comando respectivo para apresentação.Fica a testemunha advertida de que deverá comparecer ao ato, sob pena de
condução coercitiva por meio do oficial de justiça com possibilidade de apoio policial, além de multa e crime de desobediência, vide arts. 218 e 219 do Código de
Processo Penal.Publique-se em nome dos advogados informados na carta precatória.Dê-se ciência ao Ministério Público. Serve a presente como mandado,
ofício e carta precatória. Pastos Bons/MA, 30 de Agosto de 2019Lyanne Pompeu de Sousa BrasilJuíza de Direito Titular da Comarca de Pastos Bons/MA Resp:
192617

PROCESSO Nº 0000832-96.2013.8.10.0107 (7712013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: DORALICE BARBOSA
ADVOGADO: JONAS DE SOUSA PINTO ( OAB 7622-PI )
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REU: BANCO VOTORANTIM S.A
ADVOGADO: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 10530A - MA)

DESPACHO O presente feito trata do questionamento sobre a regularidade na contratação de empréstimos consignados. Pois
bem, no dia 12 de setembro de 2018 foi realizado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
53983/2016, fixando teses a serem adotadas. Assim, levando em conta o teor do Ofício CIRC-GCGJ - 892018, que determinou a
continuidade dos processos que tratam sobre a matéria, determino o levantamento da suspensão. Intimem-se as partes para
requerem o que entenderem de direito no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se. Pastos Bons/MA, 05 de Abril de 2019.Lyanne
Pompeu de Sousa BrasilJuíza de Direito Titular da Comarca de Pastos Bons/MA Resp: 192617

Paulo Ramos

PROCESSO Nº 0000115-05.2018.8.10.0109 (1192018)
AÇÃO: EXECUÇÃO CRIMINAL | EXECUÇÃO DA PENA
APENADO: MAURIFRAN PEREIRA DA SILVA

Processo nº: 115-05.2018.8.10.0109 (1192018)DECISÃOTrata-se de execução de pena de Maurifran Pereira da Silva, condenado
à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo fato, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº
10.826/2003 (fls. 19/20). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à
comunidade) e multa (fls. 20). Designada audiência admonitória (fls. 37), o apenado não foi encontrado, posto que não reside no
endereço descrito nos autos, conforme certidão do oficial de justiça de fls. 40/41.Vista ao Ministério Público, este se manifestou
pela conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade tendo em vista que o apenado mudou de endereço sem
informar onde poderia ser localizado (fls. 45). Vieram-se os autos conclusos para decisão.Conforme relatado, apenado não foi
localizado no endereço constante nos autos, tendo mudado de endereço sem comunicar previamente a este juízo seu novo
paradeiro, o que inviabilizou a realização da audiência admonitória. De fato, ônus de manter o endereço atualizado nos autos é do
réu, a partir de sua citação na respectiva ação penal, cabendo-lhe informar ao juízo qualquer mudança de endereço ou o local em
que poderá ser encontrado. Frustrada a tentativa de localização do apenado por conduta exclusiva sua, o reestabelecimento da
pena prisional fixada sentença condenatória é medida que se impõe, pois resta evidente o seu desinteresse em cumprir a pena
alternativa (art. 44, § 4º do Código Penal c/c art. 181, §1º, I, da Lei de Execução Penal).Nesse sentido:Processual Penal. Habeas
Corpus. Homicídio culposo. Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Ausência de prova pré-constituída.
Alteração de endereço sem comunicação ao juízo. Audiência admonitória inviabilizada. Pena restritiva de direitos. Conversão em
privativa de liberdade. Art. 44, § 4º, do CP. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão,
denegada. [...] 3. Encontra-se suficientemente fundamentada a decisão judicial que converte a pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, com fulcro no art. 44, § 4º, do CP, haja vista a não localização do réu que mudou de endereço sem
comunicar ao juízo. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão denegada, ante a inexistência de constrangimento ilegal.
((TJ-MA - HC: 0172532013 MA 0003664-35.2013.8.10.0000, Relator: José Luiz Oliveira de Almeida, Data de Julgamento:
13/06/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2013).Dessa forma, sem necessidade de outras considerações,
acolho o parecer ministerial e determino a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade nos moldes
estabelecidos na sentença condenatória, qual seja, 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime
aberto.Dessa forma, determino a prisão de Maurifran Pereira da Silva e designo a Unidade Prisional de Bacabal para seu
recolhimento até a data da nova audiência admonitória a ser designada, quando então serão estabelecidas as condições para o
cumprimento da pena no regime prisional fixado na sentença.Expeça-se mandado de prisão, encaminhando à Polícia Civil e
cadastrando no BNMP.Noticiado o cumprimento do mandado, paute-se audiência admonitória com urgência, intimando o Dr.
Arioston Soares Oliveira, inscrito na OAB/MA sob nº 12.750, para funcionar como defensor dativo, caso o apenado não constitua
advogado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Paulo Ramos (MA), 24 de julho de
2019.Martha Dayanne A. de Morais SchiemannJuíza de Direito Resp: 06798923380

PROCESSO Nº 0001225-73.2017.8.10.0109 (12382017)
AÇÃO: EXECUÇÃO CRIMINAL | EXECUÇÃO DA PENA

APENADO: ESEQUIAS ALVES FERREIRA

Processo nº: 1225-75.2017.8.10.0109 (11232017)DECISÃOTrata-se de execução de pena de Esequias Alves Pereira, condenado
à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo fato, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (fls. 46/47). A
pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a saber, prestação de serviços à comunidade e multa,
cujas condições de cumprimento seriam estabelecidas em audiência admonitória (fls. 47). Designada audiência admonitória (fls.
55), o apenado, devidamente intimado (fls. 58/59) não compareceu ao ato (fls. 62) tampouco justificou o motivo de sua ausência.
Vista ao Ministério Público, este se manifestou pela conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ante a
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ausência injustificada do apenado à referida audiência (fls. 64). Vieram-se os autos conclusos para decisão.Conforme relatado,
apenado foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência admonitória, porém não se fez presente à sessão e não justificou
o motivo de não fazê-lo. O defensor do apenado, presente à audiência, também não apresentou qualquer explicação acerca da
ausência de seu cliente.De fato, o não comparecimento do apenado à audiência admonitória, sem qualquer motivação plausível,
demonstra seu desinteresse em cumprir a pena alternativa, o que dá ensejo à conversão da pena restritiva de direito em pena
privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4º do Código Penal c/c art. 181, §1º, I, da Lei de Execução Penal.Nesse
sentido:AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANTIDA. No presente caso, o agravante foi condenado à pena de 02 anos e 06
meses de reclusão, em regime aberto, tendo sua pena carcerária substituída por restritiva de direitos prestação de serviços à
comunidade e limitação de fim de semana. Designada audiência admonitória, o apenado, ainda que pessoalmente intimado,
deixou de comparecer à solenidade, deixando de apresentar qualquer justificativa. O magistrado da origem agiu com acerto e
amparado na previsão do art. 44, § 4º, do CP ao converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. RECURSO
DESPROVIDO. (Agravo Nº 70079168068, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba,
Julgado em 11/10/2018).Dessa forma, sem necessidade de outras considerações, acolho o parecer ministerial e determino a
conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade nos moldes estabelecidos na sentença condenatória, qual seja, 02
(dois) anos de reclusão em regime aberto.Dessa forma, determino a prisão de Esequias Alves Pereira e designo a Unidade
Prisional de Bacabal para seu recolhimento até a data da nova audiência admonitória a ser designada, quando então serão fixadas
as condições para o cumprimento da pena no regime prisional fixado na sentença. Expeça-se mandado de prisão, encaminhando à
Polícia Civil e cadastrando no BNMP.Noticiado o cumprimento do mandado, paute-se audiência admonitória com urgência,
intimando o Dr. Arioston Soares Oliveira, inscrito na OAB/MA sob nº 12.750, para funcionar como defensor dativo, caso o apenado
não constitua advogado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Paulo Ramos (MA), 24
de julho de 2019.Martha Dayanne A. de Morais SchiemannJuíza de Direito Resp: 06798923380

Processo nº 314-32.2015.8.10.0109
Ação: PENAL
Autor(a):MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Ré(u): MARIA VILANI LEITE DA SILVA
Advogado: Erivaldo Moraes Lima (OAB 3769 -MA)

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado do réu, Dr. Erivaldo Moraes Lima, inscrito na OAB/MA sob o nº 3.769, para no
prazo de Lei, apresentar as Alegações Finais. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paulo Ramos, Estado do Maranhão,
aos 02 de setembro de 2019. Eu, Ana Paula Ribeiro Fonseca Alves, Secretária Judicial, assina de ordem da MM. Juíza de Direito
Titular desta Comarca, Dr. Martha Dayanne A. de Morais Schiemann.

Pedreiras

Primeira Vara de Pedreiras

PROCESSO Nº 0000693-94.2008.8.10.0051 (6932008)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
ADVOGADO: M. GRACA AZEVEDO ( OAB 657811-AC )
EXECUTADO: ANTONIA ALMEIDA NUNES e MARIA DA GRACA NUNES MELO e MARIA DE LOURDES ALMEIDA e MARIA
DE LOURDES ALMEIDA NUNES e MATERNIDADE E CASA DE SAUDE SAO MIGUEL LTDA 
ADVOGADO: ARISTIDES LIMA FONTENELE (OAB/MA 7750) e FABIO CESAR TEIXEIRA MELO (OAB/MA 8018)

SENTENÇA 1. RELATÓRIO.Tratam os presentes autos de EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE opostos por MATERNIDADE E
CASA DE SAÚDE SÃO MIGUEL LTDA em face da UNIÃO, qualificados nos autos.Aduziu, em suma a prescrição dos créditos ora
executados, frisando que as Certidões de Dívida Ativa apresentam respectivamente lapsos temporais entre a constituição do
crédito tributário pelo lançamento e o protocolo da execução fiscal que ensejam prescrição tributária.A União em manifestação de
fls. 77/82 em resposta à presente exceção alegou o não cabimento da mesma no caso em epígrafe, posto que não há nenhuma
alegação de ordem pública aventada pelo excipiente; regularidade das certidões de dívida ativa e inocorrência de prescrição ante o
parcelamento do débito em comento. É o relatório. Decido.2. FUNDAMENTAÇÃO.Após o lançamento tributário, com a notificação
do sujeito passivo, o procedimento administrativo é esgotado, sendo necessário que ocorra a inscrição do crédito em Dívida Ativa
para que possa ser ajuizada a execução fiscal, a qual constitui título executivo de acordo com o art. 585, VII, do CPC. A execução
fiscal para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será
regida pela Lei n. 6.830/80 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.Os requisitos do Termo de Inscrição de Dívida Ativa
estão previstos no art. 2º, § 5º da referida lei:"§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:I - o nome do devedor, dos
corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;II - o valor originário da dívida, bem como o
termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;III - a origem, a natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida;IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem
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como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;
eVI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida"De acordo com o art.
3º da referida lei, a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Porém, tal presunção é relativa,
pois pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite (parágrafo único do referido
artigo).Nesse contexto, o título é certo quando não há controvérsia quanto a existência do crédito, logo, se o título executivo foi
formalmente perfeito, será certo o crédito nele contido. O título é líquido quando determinado o valor e a natureza daquilo que se
deve. Por fim, a exigibilidade decorre do esgotamento da esfera administrativa, através da constituição definitiva do crédito, após o
seu vencimento.Com relação à exceção de pré-executividade, antes de garantir o juízo, o executado poderá alegar matérias com a
finalidade de demonstrar que a execução não preenche todos os requisitos legais, sendo que tal manifestação feita através de
simples petição foi denominada pela doutrina e pela jurisprudência de Exceção de Pré-executividade que decorre do princípio do
devido processo legal, princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, todos previstos no art. 5°, LIV, LV, XXXV da
Constituição Federal.Ou seja, é um meio de defesa incidental aceito pelos Tribunais.Sobre o conceito de exceção de pré-
executividade já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:"A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa
específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa
ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às
condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória" (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA,
QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).Pois bem, feitas as devidas considerações, observa-se que no caso em tela a presente exceção
de pré-executividade não merece prosperar, tendo em vista a ausência de matéria enquadrável nessa espécie impugnativa,
verificando-se inadequação da via escolhida.Como dito alhures, a Exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa,
reservado unicamente para matérias que o juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos, não ensejando
sequer dilação probatória. A exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário jurisprudencial,
somente se dá, em princípio, nos casos em que o Juízo, de ofício, pode conhecer da matéria.Destarte, resta inviável o
conhecimento da presente exceção, implicando na sua rejeição in totum.3. DISPOSITIVO.Ante o exposto, com base nos
fundamentos fáticos e jurídicos acima indicados, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE EXCEÇÃO DE PRÉ
EXECUTIVIDADE.Sem custas. Sem condenação em honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se a parte excipiente, via DJe,
por seu advogado constituído. Intimem-se a União, através de seu procurador por remessa dos autos.Em seguida, certifico o
trânsito em julgado, remetam-se os autos a União, para que apresente planilha atualizada do débito, bem como requerer o que
entender pertinente.Cumpra-se.Pedreiras/MA, 14 de agosto de 2019.Marco Adriano Ramos FonsêcaJuiz de Direito Titular da
Primeira Vara Resp: 163642

PROC. 2268-64.2013. 8.10.0051 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
REQUERENTE: USINA SÃO RAIMUNDO LTDA
Advogado: Fernando Lima Sousa (OAB 6.318 MA)
REQUERIDO: CARLOS ALBERTO BARBOSA
Advogado: Pedro Bezerra de Castro (OAB 4852 MA)
Interessados: ASSOCIAÇÃO UNIDOS SOMOS FORTES DO POVOADO SÃO RAIMUNDO e ASSOCIAÇÃO DAS
QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU DO POVOADO SÃO RAIMUNDO
Advogado: Antonio Alves Pereira (OAB 11.760 MA)

DECISÃO
1. Chamo o feito à ordem.
2. Inicialmente, observa-se que no despacho de fls. 48 foi determinada a realização de audiência de justificação, a qual não foi
realizada tendo em vista o pedido de adiamento formulado pelo requerente às fls. 73 e pelo requerido às fls. 118.
3. O requerido, originalmente qualificado apenas como CARLOS, vulgo “Carrão”, foi devidamente citado e apresentou
contestação às fls. 58/70, sustentando que a área por ele ocupada se encontra abandonada pelo autor desde 1960, e é utilizado
por toda a comunidade do povoado.
4. Às fls. 76/93 as Associações UNIDOS SOMOS FORTES DO POVOADO SÃO RAIMUNDO e DAS QUEBRADEIRAS DE COCO
BABAÇU DO POVOADO SÃO RAIMUNDO, vieram solicitar a habilitação nos presentes autos como terceiros interessados no pólo
passivo.
5. Decisão de fls. 124/125 da 4ª Vara de Pedreiras (com competência cível), declinando a competência a este juízo, tendo sido
intimada a parte autora e o requerido e não apresentaram manifestação.
6. Às fls. 130 a Defensoria Pública Estadual requereu carga dos autos, e os devolveu sem formalizar pedido.
7. Considerando que a Vara Cível atribuiu a este juízo competência para apreciar a presente demanda, passo a apreciação do
pedido de habilitação de terceiros interessados.
8. Em verdade, o objeto da presente demanda versa sobre a situação fática e jurídica de interesse das associações epigrafadas,
pois o próprio requerido Carlos Alberto Barbosa informa em sua contestação que o imóvel por ele ocupado atende aos interesses
da comunidade, portanto, tendo conexão com o objeto do Proc. 2270-34.2013.8.10.0051, em tramitação perante este juízo,
devendo ter julgamento conjunto.
9. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO UNIDOS SOMOS FORTES DO POVOADO SÃO
RAIMUNDO e ASSOCIAÇÃO DAS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU DO POVOADO SÃO RAIMUNDO, bem como, a
habilitação da Defensoria Pública Estadual para atuar no presente feito.
10. Por oportuno, ausente a comprovação do termo inicial do suposto ato de esbulho possessório, INDEFIRO O
PEDIDO DE LIMINARformulado pela parte autora na inicial.
11. Por conseguinte, determino as seguintes providências:
a) RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO, PASSANDO A CONSTAR NO PÓLO PASSIVO O NOME COMPLETO DO REQUERIDO:
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CARLOS ALBERTO BARBOSA, vinculando-se também os dados de seu advogado Pedro Bezerra de Castro – OABMA
4852;
b) Intime-se o autor e o requerido, por intermédio de seus advogados, via DJE, para tomar conhecimento da presente
decisão;
c) Por oportuno, observa-se que a procuração outorgada na inicial apresenta irregularidade, tendo em vista que não foi outorgada
pela pessoa jurídica, e sim, pela pessoa física do representante legal. Destarte, determino a intimação da parte autora USINA
SÃO RAIMUNDO LTDA, via DJE na pessoa dos advogados subscritores da inicial, para no prazo de 10(dez) dias,
regularizar a representação processual, com a juntada de procuração regularmente outorgada pela pessoa jurídica em
favor dos referidos causídicos;
d) Intimem-se as associações epigrafadas, por intermédio do advogado comum, via DJE, para tomarem ciência da
presente decisão;
e) Intime-se a Defensoria Pública, por carga dos autos, para tomar ciência da presente decisão;
f) Determino o apensamento dos presentes autos apenas ao Proc. 2070-34.2013.8.10.0051, e determino o desapensamento
dos presentes autos dos demais processos (Proc. 2269-49.2013.8.10.0051 e 2156-95.2013.8.10.0051);
12. Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação no presente feito.
13. Após o cumprimento das diligências epigrafadas, voltem os autos conclusos para deliberação.
14. Cumpra-se.
Pedreiras/MA, 29 de agosto de 2019.

Marco Adriano Ramos Fonsêca
Juiz de Direito

Segunda Vara de Pedreiras

PROCESSO Nº 0000652-88.2012.8.10.0051 (6522012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

DENUNCIANTE: 14ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE PEDREIRAS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

INDICIADO: GREGORIA DOMINGAS SILVA e VALDERINA DA COSTA LOPES
ADVOGDO: JOSÉ FRANKLIN SKEFF SEBA (OAB/MA 5152)

DESPACHO Diante da certidão de fl. 192, remarco a audiência para o dia 10/09/2019, às 17:30 horas, na sala das audiências, Fórum local. Intimem-se.
Notifique-se o Ministério Público. Pedreiras/MA, 14 de agosto de 2019.Ana Gabriela Costa EvertonJuíza de Direito da 2° VaraComarca de Pedreiras Resp:
113720

Quarta Vara de Pedreiras

Processo nº. 753-77.2002.8.10.0051
Ação: Cumprimento de Sentença
Requerente: Consórcio Nacional Imperial S/c Ltda
Advogado(a)(s) do requerente: Dr(a). Jose Tavares Leite, OAB/MA Nº 5092
Requerido(a)s: Marluce Alves dos Santos
Advogado(a)(s) do requerido: Dr(a). NÃO CONSTA NOS AUTOS
Publicação e intimação das partes por seus Advogados, da Decisão de fls. 122, transcrito abaixo.
DECISÃO:Inicialmente, determino à Secretaria que altere a Classe Processual para "Cumprimento de Sentença" via sistema
Themis PG.No mais, considerando a penhora negativa de fls. 108/118, suspenda-se o presente feito, conforme decisão de fls.
107.Pedreiras (MA), 26 de julho de 2019.Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício Juíza de Direito.

Processo nº. 311-86.2017.8.10.0051
Ação: Tutela e Curatela - Nomeação
Requerente: Maria de Fatima de Jesus Costa da Silva
Advogado(a)(s) do requerente: Dr(a). Eduardo Silva Fernandes OAB/MA Nº 7273
Requerido(a)s: Salomao Pereira da Silva
Publicação e intimação das partes por seus Advogados, da Sentença de fls. 55, transcrito abaixo.
SENTENÇA: Trata-se de Tutela e Curatela - Nomeação proposta por MARIA DE FATIMA DE JESUS COSTA DA SILVA em face
de SALOMAO PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados, requerendo seja decretada a interdição de sogro, alegando que este é
pessoa com deficiência mental irreversível, necessitando de representação para a prática dos atos da vida civil. Pugnou, ainda,
pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou os documentos de fl. 09/11. Decisão às fls. 28/31, deferindo a liminar
pleiteada no bojo da inicial, concedendo a curatela provisória e designando a audiência para interrogatório do curatelando. A
realização da audiência restou prejudicada pela ausência das partes, conforme termo às fls. 41. Em seguida, às fls. 54, a
requerente se manifesta pela deistência do feito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. A desistência, elencada no
artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é um tipo de extinção do processo sem resolução do mérito, cuja faculdade é
conferida à parte autora, titular do direito de ação. Ante ao exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada nos autos,
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EXTINGUINDO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Por
consequência, revogo a liminar concedida às fls. 28/31, tornando sem efeito a Certidão de fls. 32. Condeno a parte autora ao
pagamento de custas processuais, ficando a condenação ao ônus da sucumbência sobrestada por ser a parte autora beneficiária
da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, vez que se trata de
procedimento de jurisdição voluntária. Transitada em julgado, arquive-se com baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Pedreiras (MA), 19 de agosto de 2019. Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, Juíza de Direito.

Processo nº. 3314-20.2015.8.10.0051
Ação: Procedimento Sumário
Requerente: Maria de Fatima Siqueira Leite
Advogado(a)(s) do requerente: Dr(a). Mcgyver Rego Tavares OAB/MA Nº 12.318
Requerido(a)s: Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro Dpvat
Advogado(a)(s) do requerido: Dr(a). RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA OAB/MA Nº 13.569-A
Publicação e intimação das partes por seus Advogados, da Sentença de fls. 170 , transcrito abaixo.
SENTENÇA: Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da sentença de fls. 139/143, que julgou procedentes os
pedidos formulados na inicial, sob a alegação de contradição no comando sentencial, indicando que não houve deliberação, na
sentença que se pretende aclarar, quanto ao abatimento do valor pago administrativamente. Devidamente intimado, o embargado
apresentou suas contrarrazões às fls. 159/165. É o relatório. DECIDO. Quanto ao cabimento dos presentes Embargos, preleciona
o artigo 1.022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Da análise dos autos não verifico a presença dos vícios apontados, uma vez
que o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, dispõe que "o juiz apreciará
a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de
seu convencimento". Desta forma, a decisão embargada foi proferida justificando o convencimento deste juízo acerca da
veracidade das alegações sustentadas pelas partes, indicando os motivos pelos quais acolheu ou rejeitou cada elemento do
conjunto probatório. Não assiste razão ao embargante quando requer o abatimento do valor pago pela via administrativa na
quantia definida pela sentença de mérito, uma vez que, conforme consta nos autos, a embargante reconheceu o direito do autor,
pela via administrativa, efetuando o pagamento do seguro, levando em consideração apenas as lesões no cotovelo e tornozelo,
sem valorar a fratura no fêmur, embora esta seja mencionada pelo laudo de fls. 53/54. Desta feita, ante a insuficiência do valor
apresentado, a embargada se viu obrigada a buscar seu direito pela via judicial, sobretudo para receber a indenização referente à
lesão femural. Dito isso, verificada a ocorrência de lesão distinta das analisadas pela via administrativa, sendo objeto dos autos
apenas a lesão que causou debilidade permanente no membro infeiror, descabe o abatimento pleiteado pelo embargante, sendo
correto e justo o valor apurado na sentença de mérito, pois compatível com os percentuais indicados na Lei nº 6.194/74. Com tais
considerações, conheço dos presentes embargos para, no entanto, negar-lhes provimento, por ausência de omissão, obscuridade
ou contradição na sentença de fls. 139/143, mantendo-a tal como se acha lavrada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Pedreiras
(MA), 21 de agosto de 2019. Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, Juíza de Direito.

Penalva
PROCESSO Nº 0001388-16.2018.8.10.0110 (13882018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
VITIMA: Parte em Segredo de Justiça e Parte em Segredo de Justiça
ACUSADO: DR. HILBERTH CARLOS PINHEIRO LOBO, OAB/MA 13.868
FINALIDADE: PARA APRESENTAR SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Iniciados os trabalhos, presentes o MM JUIZ DE DIREITO, DR. CARLOS ALBERTO MATOS
BRITO, o PROMOTOR DE JUSTIÇA, o DR. ROGERNILSON ERICEIRA CHAVES. Presente os acusados GILMAR VEIGA MORAES, LUIS PAULO GOMES
MENDES e JARDSON GOMES COSTA, representados respectivamente por DR. CICERO CARLOS DE MEDEIROS, DR. REGINALDO SILVA SOARES,
OAB/MA 14.968 E DR. HILBERTH CARLOS PINHEIRO LOBO, OAB/MA 13.868. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: "Não havendo questões
preliminares suscitadas na resposta escrita do acusado JARDSON GOMES COSTA, e não sendo o caso de absolvição sumária mencionada no art. 397 do CPP,
confirmo o anterior recebimento da denúncia, determinando o prosseguimento da presente audiência de instrução e julgamento". Dada a palavra ao advogado do
acusado JARDSON GOMES COSTA, para se manifestar sobre as provas juntadas até a presente data, este não tem nada a se manifestar sobre todos os
documentos já juntados aos autos. Em seguida o MM. Juiz procedeu à leitura da denúncia para todos os presentes e prosseguiu com a oitiva de 04 (quatro)
testemunhas de acusação e o interrogatório dos acusados, mediante utilização de sistema de gravação audiovisual, nos termos do Artigo 405 do CPP e da
Resolução nº 105/2010-CNJ e Resolução nº 16/2012 TJMA. A defesa desiste da oitiva da testemunha de defesa. As partes não têm mais provas a produzir e
nem diligências a requer. Em seguida foi proferida a seguinte DECISÃO: "Revogo a prisão preventiva do réu JARDSON GOMES COSTA. Advirtam-se ao
acusado que a presente decisão serve como TERMO DE COMPROMISSO, estipulando-se as seguintes condições a serem cumpridas, sob pena de decretação
de nova decretação de prisão: I - comparecer, quando convocado, a todos os atos da investigação policial ou do processo penal; II - não mudar de residência,
sem prévia permissão da autoridade processante; III não ausentar-se da comarca, sem comunicar previamente a esse juízo o lugar onde será encontrado,
discriminando o respectivo endereço e telefones de contato; IV não portar arma de fogo ou arma branca, nem não cometer novas infrações penais; V não
freqüentar bares, festas, prostíbulos e outros estabelecimentos similares, nem consumir bebida alcoólica ou outra substância que cause dependência física e/ou
psíquica, comparecimento mensal e; VI recolhimento domiciliar, não podendo se ausentar apenas para tratamento médico comprovado por atestado; Ficam os
réus advertidos que, em caso de descumprimento das obrigações epigrafadas, fica desde já decretada sua prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 §
único do CPP. Indefiro todos os pedidos dos advogados. Mantenho a prisão domiciliar para todos os acusados. Cobrem-se as cartas precatórias expedidas nos
autos. Após a juntada das cartas precatórias. Vista ao Ministério Público para apresentar suas Alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias. Com a juntada das
alegações do Ministério Público, intime-se os advogados dos acusados para apresentarem suas alegações finais no mesmo prazo, seguindo a ordem
da denúncia. Por fim, façam-se os autos conclusos". Nada mais. Do que para constar, lavrei este termo que vai devidamente assinado. Eu,______, Helton
Ferdinandes Rocha Ferreira, Secretário Judicial, digitei e subscrevi. Resp: 175828, Penalva, 02/09/2019
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Partes: JULIÃO SILVA E BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
Processo: 13330220178100110
Advogados: Fávio Henrique Aires Pinto - OAB/MA 8672
DESPACHO

REDESIGNO o dia 05/11/2019 às 15:15 horas, no Fórum local, para realização de audiência de conciliação. Intimem-se as
partes, por seus advogados, caso constituídos, estes via DJE. Cumpra-se. O PRESENTE DESPACHO SERVIRÁ DE INTIMAÇÃO.
Penalva/MA, 23 de julho de 2019. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de direito Titular da Vara Única da Comarca de Penalva.

Partes: CREUSA MENDES AGUIAR E BANCO BRADESCO S.A
Processo: 18232420178100110
Advogados: Fávio Henrique Aires Pinto - OAB/MA 8672; Antonio de Moraes Dourado Neto - OAB/PE 23.255.
DESPACHO

REDESIGNO o dia 05/11/2019 às 15:30 horas, no Fórum local, para realização de audiência de conciliação. Intimem-se as
partes, por seus advogados, caso constituídos, estes via DJE. Cumpra-se. O PRESENTE DESPACHO SERVIRÁ DE INTIMAÇÃO.
Penalva/MA, 17de julho de 2019. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de direito Titular da Vara Única da Comarca de Penalva.

Partes: MARIA OLIVEIRA ANDRADE PENHA E BANCO INTERMEDIUM S/A
Processo: 19497420178100110
Advogados: Fávio Henrique Aires Pinto - OAB/MA 8672
DESPACHO

REDESIGNO o dia 05/11/2019 às 14:45 horas, no Fórum local, para realização de audiência de conciliação. Intimem-se as
partes, por seus advogados, caso constituídos, estes via DJE. Cumpra-se. O PRESENTE DESPACHO SERVIRÁ DE
INTIMAÇÃOPenalva/MA, 23 de julho de 2019. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de direito Titular da Vara Única da Comarca de
Penalva.

Partes: LUCINEIDE MATOS FRAZÃO E BANCO BRADESCO S.A
Processo: 19757220178100110
Advogados: Fávio Henrique Aires Pinto - OAB/MA 8672
DESPACHO

REDESIGNO o dia 05/11/2019 às 15:00 horas, no Fórum local, para realização de audiência de conciliação. Intimem-se as
partes, por seus advogados, caso constituídos, estes via DJE. Cumpra-se. O PRESENTE DESPACHO SERVIRÁ DE INTIMAÇÃO.
Penalva/MA, 23 de julho de 2019. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de direito Titular da Vara Única da Comarca de Penalva.

Pindaré-Mirim

PROCESSO Nº 1616-31.2017.8.10.0108

FINALIDADE: Intimar RONALDO SANTANA SILVA, do teor da sentença a seguir transcrita: "Trata-se de Ação de Alimentos
ajuizada pelo Ministério Público Estadual, como substituto processual do menor Igor Botelho Silva, representado pela sua genitora
Micilene Sousa Botelho, em face de RONALDO SANTANA SILVA para compeli-lo ao pagamento de alimentos. Decisão arbitrando
alimentos provisórios à fl. 11. O requerido citado, quedou-se inerte (fl.29). É o relatório. Com o fim de se garantir ao jurisdicionado
o gozo efetivo do direito violado ou na iminência de sê-lo, determinou-se como sendo seu o direito à "razoável duração do
processo", de maneira que institutos outros, tanto de natureza material quanto processual, foram criados com tal desiderato.
Pensando nisso, o legislador pátrio, quando das últimas reformas processuais, elaborou aquilo que se resolveu chamar
"JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO" (Capítulo X do Código de Processo Civil - CPC). Dentre tais previsões
nas quais se autoriza ao juiz deixar de realizar atos processuais inúteis ou desnecessários à vista de determinadas hipóteses no
processo, está o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, circunstância na qual o magistrado deve proferir sentença quando: "Art.
355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não houver necessidade de
produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma
do art. 349." (Grifou-se). Com efeito, a questão discutida nos autos, em que pese seja de fato e de direito, prescinde de maior
dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide. Diante de tal panorama, há que se reconhecer a
possibilidade de julgamento antecipado do presente feito, uma vez que a documentação carreada aos autos, bem como o quanto
narrado na inicial, permite a análise do mérito sem que para tanto se exija maior dilação probatória. No mérito, trata-se de Ação de
Alimentos. Citado para contestar, o requerido se quedou inerte, de modo que a ausência de manifestação do requerido, conforme
se depreende do art. 344 do Código de Processo Civil, implica na declaração da revelia e no reconhecimento de os fatos narrados
na inicial são verdadeiros. Estabeleceu o art. 1.694, § 1º, do Código Civil que os alimentos devem ser fixados na proporção das
necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Da leitura do dispositivo, percebe-se que o legislador optou por
não estabelecer critérios pré-determinados para a fixação dos alimentos, cabendo ao magistrado fazê-lo a partir dos elementos
colhidos no caso concreto, sem olvidar, no entanto, de um balizamento mínimo, qual seja, as necessidades do alimentando e a
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condição financeira do obrigado. Comentado o dispositivo, Yussef Said Cahali, citando os ensinamentos de Silvio Rodrigues,
leciona: [.] não significa que, considerando essas duas grandezas (necessidade e possibilidade), deve inexoravelmente tirar uma
resultante aritmética, como, por exemplo, fixando sempre os alimentos em um terço ou em dois quintos dos ganhos do
alimentante. Tais ganhos, bem como as necessidades do alimentado, são parâmetros onde se inspirará o juiz para fixar a pensão
alimentícia. O legislador quis deliberadamente ser vago, fixando apenas um standard jurídico, abrindo ao juiz um extenso campo
de ação, capaz de possibilitar-lhe o enquadramento dos mais variados casos.1 Infere-se, portanto, que o dispositivo em comento
delega ao árbitro do magistrado a adoção de critérios para fixação de alimentos, os quais não podem fugir à necessidade do
alimentando e à condição econômica do alimentante. Vale dizer: na consideração acerca dos valores da pensão, não se pode
escapar das necessidades do beneficiado, a fim de que não seja privado do essencial para sua vida, ou mesmo da condição
financeira do requerido, uma vez que a este também não pode ser negado o indispensável para a sua subsistência. Nessa
quadratura, é preciso constatar que a prestação alimentar pressupõe que o alimentando não tem condições de se manter, quer
pela inexistência de patrimônio, quer por não auferir (por si próprio ou por seu representante legal) renda suficiente. Tal fato - a
necessidade do menor de receber a pensão alimentícia - não é desconsiderado pelo requerente, que não contestou o pedido do
autor. No que se refere às possibilidades do alimentante, é curial observar, ante a redação do art. 1.695 do Código Civil e segundo
a lição de Yussef Said, que: [...] para que exista obrigação alimentar é necessário que a pessoa de quem se reclamam os
alimentos possa fornecê-los sem privação do necessário ao seu sustento; se o devedor, assim, não dispõe senão do indispensável
à própria mantença, mostra-se injusto obrigá-lo a privações acrescidas tão-só para socorrer o necessitado.2 No caso vertente,
resta evidente que o requerido possui condições de arcar com os valores determinados na inicial, uma vez que nem mesmo os
questionou judicialmente, conquanto citado para tanto. A ausência do requerido, por determinação legal, tornou incontroversa a
medida. DIANTE DO EXPOSTO, à luz dos argumentos acima esposados, julgo procedente o pedido e condeno o requerido
RONALDO SANTANA SILVA, a pagar, a título de alimentos definitivos em favor de seu filho(a), representado(a) por Micilene
Sousa Botelho, o valor de 26,68% (vinte e seis vírgula sessenta e oito por cento) do salário mínimo vigente, equivalente hoje a R$
266,26 (duzentos e sessenta e seis reais vírgula vinte e seis centavos), extinguindo, assim, o feito com resolução do mérito, na
forma do art. 487, I, do CPC. O valor deverá ser pago até o dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta bancária de
titularidade da requerente. A intimação do requerido será realizada com a publicação do edital da sentença no diário de justiça, de
acordo com o que determina o art. 346 do Código de Processo Civil3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa
na distribuição. Intime-se o Ministério Público. P.I.C Pindaré-Mirim, 09 de julho de 2019, Thadeu de Melo Alves, Juiz de Direito
Titular da Comarca de Pindaré-Mirim/MA."

Pindaré-Mirim, 02 e setembro de 2019.

Thadeu de Melo Alves
Juiz de Direito

Ação: Processo Criminal | Medidas Cautelares | Medidas Protetivas de Urgência (lei Maria da Penha) Criminal
Processo n.º 597-53.2018.8.10.0108
Autor: ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
Acusado: ANTONIO FRANCISCO REGO DA SILVA

FINALIDADE: INTIMAR ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, para tomar ciência da sentença, cujo teor é:"Trata-se de requerimento
de Medidas Protetivas de Urgência formulado por ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA em face de ANTÔNIO FRANCISCO REGO
DA SILVA, ambos qualificados nos autos, com fundamento na Lei nº 11.340/06. Medidas protetivas de urgência decretadas na
data de 26.04.2019 (fls. 08/10). Consta nos autos que embora devidamente intimada para se manifestar se os motivos que
ensejaram a decretação das medidas protetivas de urgência permaneciam, a requerente quedou-se inerte (fl. 20). É o que importa
relatar. Decido. Com a postura adotada, a requerente demonstra que, ao menos supervenientemente, não possui mais interesse
na aplicação da medida protetiva de urgência inicialmente requerida. Vale observar que a extinção da medida cautelar não
impossibilita o exercício da ação penal e nem implica em reconhecimento de extinção da punibilidade do requerido, uma vez que a
requerente já exerceu seu direito de representação. Diante do exposto, indefiro o pleito Ministerial, e julgo extinto o processo sem
resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Sem custas. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se, com baixa na
distribuição. Dê-se ciência ao Ministério Público. Havendo ação penal ou inquérito policial relacionado ao fato, determino o
apensamento dos presentes autos no processo principal. Cumpra-se. Pindaré-Mirim/MA, 04 de julho de 2019. Thadeu de Melo
Alves, Juiz de Direito Titular da Comarca de Pindaré-Mirim/MA."

Pindaré-Mirim,02 de setembro de 2019.

Dinalva dos S. de Assuinção
Auxiliar Judiciária

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 1041-91.2015.8.10.0108
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NATUREZA: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Comum
Cível
REQUERENTE: JOSE WILSON RODRIGUES SOUSA
REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
FINALIDADE: Intimar José Wilson Rodrigues Sousa OAB/MA 14.856, Mário Jorge Menescal de Oliveira OAB/MA 12.051-A,
Rômulo Marcel Souto dos Santos OAB/MA 12.049-A, do teor da sentença a seguir transcrita: Vistos.Trata-se de Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por José Wilson Rodrigues Sousa em face de TELEMAR NORTE LESTE
S/A.Aduz o requerente que celebrou contrato (nº 2229595422) com a requerida para prestação de serviço de telefonia fixa com
internet de 1 MEGA, sendo que no ano de 2015 o plano foi alterado para fornecimento de internet de 10 MEGA.Contudo, afirma
que após a mudança do plano, passou a sofrer constantes interrupções no serviço, nunca alcançando a velocidade de 10
MEGA.Alega que mesmo passando pela situação descrita, sempre pagou suas contas devidamente.Também informa que ao
solicitar serviço técnico, este nunca foi realizado, que entrou em contato com a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações
para explicar o problema, e como retaliação, a requerida teria cancelado sua linha telefônica, mesmo com as contas pagas.A
requerida, por sua vez, alega que o serviço técnico foi realizado, sendo garantido ao requerente a velocidade de internet
contratada, afirmando que o problema estaria na rede de cabos, e que isso seria de responsabilidade do requerente, porém,
mesmo assim enviou um técnico para solucionar o problema.Contestação apresentada às fls. 87-140.Autor intimado por edital para
apresentar réplica, porém quedou-se inerte (fl. 147).Decisão saneadora à fl. 148.Certidão à fl.152 informa que as partes não
apresentaram mais provas, mesmo devidamente intimadas .Decido.O julgamento da lide no estado em que se encontra é possível,
porque a matéria é de direito e de fatos já comprovados sendo desnecessária a produção de outras provas, de modo a velar pela
razoável duração do processo, sendo que as próprias partes pela inércia já mostram não haver interesse na produção de mais
provas.No presente caso, entendo a verossimilhança das alegações, vez que o autor traz provas dos contatos que teve com a
requerida para tentar a solução do seu problema, bem como entendo ser o requerente parte vulnerável na relação aqui existente,
portanto, consoante o direito consumerista, pode a critério do magistrado ser invertido o ônus da prova (ope judicis), o que
inclusive já foi feito na decisão saneadora. Vejamos a redação do art. 6º, VIII, da lei consumerista, in verbis: Art. 6º São direitos
básicos do consumidor:[...]VIII- A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiência.Considerando tal inversão do ônus da prova aplicável aos feitos consumeristas, observa-se que a requerida não
logrou êxito em demonstrar que os serviços prestados à requetente estão sendo devidamente fornecidos da forma como
contratados, ou seja que a requerente não está pagando por um serviço mal prestado.Todavia a parte autora junta histórico de
protocolos aos autos mostrando que entrou em contato com a requerida para a resolução de seu problema, bem como comprova o
pagamento de suas contas, além de trazer documentos que mostram a velocidade de sua conexão em valor muito inferior ao
contratado.A parte requerida não trouxe aos autos nenhuma das gravações para que comprovasse as alegações que ora sustenta,
ou seja comprovar a regular prestação dos servicos ofertados à requerente, apenas se limitou a trazer "prints" de telas do seu
próprio sistema.Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, à ré cabe provar o fato extintivo do direito da autora e
desse ônus não se desincumbiu.Outrossim, o art. 434 do Código de Processo Civil determina que incumbe à parte instruir a
contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Evidente o vazio probatório neste sentido, pois inexiste
prova do normal uso da internet quanto da linha telefônica.Portanto, conclui-se pela falha na prestação dos serviços da requerida.O
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor assevera que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.O parágrafo terceiro do mesmo artigo diz que, in verbis:§ 3° O
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;II - a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro.Observa-se que nenhuma das hipóstes acima incide no presente caso.Necessário destacar
que os serviços de telecomunicações são considerados essenciais por expressa disposição legal, nos termos do art. 10,inciso VII,
Lei nº 7.783/89, devendo ser disponibilizados de modo contínuo e integral.É comum entendermos que meros desajustes
contratuais não são geradores de dano moral indenizável.Contudo, no caso ora em análise, a situação vai além da normalidade,
vez que o serviço contratado de 10mb, segundo a autora, é fornecido em valor muito mais baixo, conforme apura-se nos
documentos juntados aos autos, além de ter sofrido interrupção em sua linha telefônica.Os serviços prestados de forma
inadequada, ainda mais os que são tidos como essenciais, podem caracterizar dano moral indenizável, ainda mais no presente
caso, que ante a ausência de conjunto probatório pela parte requerida, conclui-se pela sua inércia em resolver o problema
administrativamente, mesmo após os contatos da parte autora, que teve que inclusive apelar à ANATEL (Agência Nacional de
Telecomunicações).Hodiernamente, os serviços de internet, bem como telefonia, são essenciais à atividade humana, muitos
dependem do correto funcionamento dos mesmos, inclusive para trabalhar e poder sustentar suas famílias, não podendo ser
banalizado pela empresas, que oferecem muitos planos atraentes aos consumidores, porém a prestação de fato do serviço difere
muito daquilo que foi contratado, não se respeitando importantes princípios do direito consumerista como o da boa-fé objetiva.
CONTRATO Serviço de acesso à "internet".Prestadora quenão cumpre de forma correta e adequada aquilo que contratualmente
assumiu.Consumidor que é impossibilitado de fruir satisfatoriamente o conforto almejado.Rescisão da avença, sem a obrigação de
pagar multa contratual. Cabimento: Sea prestadora de serviço de acesso à "internet" não cumpre de forma correta e adequada
aquilo que contratualmente assumiu, não permitindo ao consumidor a fruição satisfatória do conforto almejado, admite-se que o
contratante possaexigir a rescisão do contrato, sem a obrigação de pagar multa contratual prevista para a hipótese de simples
desistência. DANO MORAL. Injustificada suspensãodo serviço de telefonia. Indenização. Cabimento. Limitação dos direitos
dapersonalidade: A injustificada suspensão do serviço de telefonia, por parte da empresa concessionária, enseja o dever de
indenizar pelos danos moraissofridos pelo indivíduo, considerando-se que por força disso restaram limitados seus direitos da
personalidade, ao ser privado de importante meio de contatar e ser contatado pelas pessoas. DANO MORAL. Fixação que deve
servir comorepreensão do ato ilícito. Enriquecimento indevido da parte prejudicada. Impossibilidade. Razoabilidade e
proporcionalidade do quantum indenizatório: A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do atoilícito
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e pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.RECURSO PROVIDO. (Ap. nº 9142851-94.2009.8.26.0000,17ª Câmara deDireito Privado, rel. Nelson Jorge
Júnior, j. 17.04.2013) Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o autor não conseguiu provar o efetivo prejuízo
financeiro que teve, para justificar o pedido no valor pleiteado, e que este prejuízo se deu exclusivamente pela má prestação do
serviço de telefonia e internet contratado. Portanto, não havendo prova cabal do prejuízo suportado, nem do nexo causal entre este
prejuízo e a conduta da requerida, não vislumbro a incidência de danos morais.Todavia, o dano moral está mais do que
consubstanciado no presente caso, existindo in re ipsa, ou seja deriva do próprio fato ofensivo, provando-se somente pela ofensa
ou constrangimento, e dela é presumido.A esse respeito, e a guisa de mera ilustração, já tem proclamado o STF que "a
indenização, a título de dano moral, não exige comprovação de prejuízo" (RT 614/236), por ser este uma consequência irrecusável
do fato e um "direito subjetivo da pessoa ofendida" (RT 124/299). Com efeito, tal entendimento se justifica porque essas decisões
partem do princípio de que a prova do dano moral está no próprio fato em si.O Código Civil não traz critérios fixos para a
quantificação da indenização por dano moral. Deve o magistrado fixá-la por arbitramento, analisando: a) a extensão do dano; b) as
condições socioeconômicas dos envolvidos (função social da responsabilidade civil); c) o grau de culpa do agente, de terceiro ou
da vítima; d) aspectos psicológicos dos envolvidos. Portanto com base nos aspectos supracitados, fixo o valor indenizatório a título
de dano moral no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais).Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da demandante, para
condenar a empresa demandada a: a) pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais;
b) disponibilizar os serviços de internet e telefonia de forma adequada ao requerente, nos termos da contratação, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitadas a 20 (vinte) dias de descumprimento; c)
desbloquear a linha telefônica do requerente (098-3654-4258, instalada no endereço: Rua da Macaúba, nº 20, Centro, Pindaré-
Mirim/MA, em nome do autor).Em relação aos danos morais, o valor da condenação deve ser acrescido de correção monetária e
juros de 1% a.m, ambos a contar da publicação da sentença.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.Havendo
cumprimento voluntário da obrigação, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento da quantia, a qual deverá ser
intimada para recolher o alvará e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias.Não se aplicará o regime de
cumprimento de sentença, visto que nos termos do Comunicado nº 1.574/2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
10.08.2018, as ações nas quais a ré ocupe o polo passivo devem tramitar até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito
líquido e, após o trânsito em julgado de eventual Impugnação ou Embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da
Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, o qual será organizado por ordem cronológica para
quitação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Pindaré-Mirim, 22 de agosto de 2019.Thadeu de Melo Alves Juiz de
Direito Titular da Comarca de Pindaré-Mirim
Pindaré - Mirim/MA, 2 de setembro de 2019. De Ordem do Dr. Thadeu de Melo Alves, Juiz de Direito.

Thadeu de Melo Alves
Juiz de Direito

PROCESSO Nº 106-61.2009.8.10.0108
NATUREZA: Procedimento Comum Cível
REQUERENTE: MARIA FRANCISCA BRANDÃO PEREIRA
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FINALIDADE: INTIMAR CLAUDEMIR MINGORANCE, OAB/MA 8885-A, para tomar ciência da sentença, cujo teor é:"Trata-se de
Ação Previdenciária proposta por Maria Francisca Brandão em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando
a concessão de aposentadoria por idade rural. Juntou os documentos de fls. 13/19. O requerido devidamente citado, apresentou
contestação, fls. 65/70, em síntese, que o requerente não preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício pleiteado.
Intimado para réplica, o autor afirmou que trouxe com exordial documentos que servem como início de prova que seria corroborada
com a prova oral ser produzida em audiência, fls. 78/85. Contudo, intimadas as partes para indicar as provas que pretendiam
produzir, estas quedaram-se inertes, fls. 126. É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos exatos termos do
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que o desate das questões ventiladas independe da produção de
outras provas além das já existentes nos autos. A parte autora requer a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
na obrigação de conceder aposentadoria rural por idade. O requerente não comprova o efetivo exercício da atividade rural. Por
conseguinte, não se desincumbiu do ônus de provas que preenche todos os requisitos para concessão do benefício de
aposentadoria rural por idade. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código
de Processo Civil. Pela sucumbência, o requerente arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os benefícios da gratuidade da justiça, conforme
disposto no artigo 98, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelos litigantes, com os
registros devidos, independentemente de nova conclusão, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Pindaré-Mirim, 17 de julho 2019. Thadeu de Melo Alves, Juiz Titular da Comarca de Pindaré-Mirim."

Pindaré-Mirim, 02 de setembro de 2019.

Dinalva dos S. de Assunção
Auxiliar Judiciária
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PROCESSO Nº 1136-24.2015.8.10.0108
NATUREZA: Medidas Protetivas de Urgência (lei Maria da Penha)
REQUERENTE: CLAUDILEIA MACHADO OLIVEIRA
REQUERIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA FÉ

FINALIDADE: INTIMAR MARCOS ANTONIO DA SILVA FÉ, para tomar ciência da sentença, cujo teor é:"Trata-se de informações
da vítima CLAUDILEIA MACHADO OLIVEIRA, conforme fls.20 dos autos, na qual alega que MARCOS ANTONIO DA SILVA FÉ
permanece descumprindo as medidas protetivas aplicadas por este juízo. Foram os autos remetidos ao Ministério Público para
manifestação, tendo em vista os indícios de descumprimento das medidas protetivas, o representante do Ministério Público as
fls.23/26 pugnou pela decretação da prisão preventiva. É o relatório. Passo a decidir. Da análise das alegações apresentadas nos
autos, possível perceber, de forma inequívoca, que existem motivos legais e suficientes para que seja decretada a prisão
preventiva do requerido, razão pela qual entendo preenchidos os requisitos para a segregação cautelar, na medida em que é
plausível a possibilidade Trata-se de requerimento de Medidas Protetivas de Urgência formulado por CLAUDILEIA MACHADO
OLIVEIRA em face de MARCOS ANTÔNIO DA SILVA FÉ, ambos qualificados nos autos, com fundamento na Lei nº 11.340/06.
Medidas protetivas de urgência decretadas na data de 16.11.2015 (fls. 08/09). Consta nos autos que embora devidamente
intimada para se manifestar se os motivos que ensejaram a decretação das medidas protetivas de urgência permaneciam, a
requerente quedou-se inerte (fl. 81). É o que importa relatar. Decido. Com a postura adotada, a requerente demonstra que, ao
menos supervenientemente, não possui mais interesse na aplicação da medida protetiva de urgência inicialmente requerida,
embora o representado ainda não tenha sido intimado. Vale observar que a extinção da medida cautelar não impossibilita o
exercício da ação penal e nem implica em reconhecimento de extinção da punibilidade do requerido, uma vez que a requerente já
exerceu seu direito de representação. Diante do exposto, indefiro o pleito Ministerial, e julgo extinto o processo sem resolução do
mérito (art. 485, VI, do CPC). Sem custas. Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Dê-se
ciência ao Ministério Público. Havendo ação penal ou inquérito policial relacionado ao fato, determino o apensamento dos
presentes autos no processo principal. Cumpra-se. Pindaré-Mirim/MA, 08 de julho de 2019. Thadeu de Melo Alves, Juiz de Direito
Titular da Comarca de Pindaré-Mirim/MA."

Pindaré-Mirim, 02 de setembro de 2019.

Dinalva dos S. de Assunção
Auxiliar Judiciária

PROCESSO Nº 1226-27.2018.8.10.0108
NATUREZA: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: LEUDA LUCIA VAZ LIMA
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
FINALIDADE: INTIMAR RODRIGO AYRES MARTINS OLIVEIRA, OAB/MA 13.569-A, e ADSON BRUNO BATALHA DO
NASCIMENTO, OAB/MA 6906, para tomarem ciência da sentença, cujo teor é:"Relatório dispensado conforme parágrafo único do
art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, verifico que o requerido levantou a preliminar de incompetência deste Juizado para
processamento e julgamento do feito, por reputar que a complexidade da causa não se coadunaria com a especialidade do rito
adotado, notadamente em razão da necessidade de elaboração de prova pericial. Sem razão a parte requerida, pois já existe prova
pericial juntada aos autos. (fl. 10). Também sustentou a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pedido
administrativo da inndenização, o que não deve ser acolhido, vez que a requerente traz aos autos comprovação de que fez o
pedido administrativo, através dos correios (fls. 07/08). Rejeito, portanto, as preliminares levantadas. Adentrando ao mérito o
pedido é improcedente, eis que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. No presente caso, a prescrição é trienal,
conforme preleciona o artigo 206, parágrafo 3º, inciso IX, do Código Civil, e o enunciado da Súmula 405 do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis: "A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos". Ora, no presente caso, observa-se
que a ciência inequívoca da vítima ocorreu em Outubro de 2013, sendo proposta a presente ação apenas no ano de 2018, portanto
em tempo superior ao prazo prescricional que neste caso é de três anos. A parte autora não conseguiu comprovar qualquer
situação prevista na lei que pudesse interromper ou suspender o prazo prescricional, logo como a pretensão da autora encontra-se
fulminada pela prescrição, é de rigor a improcedência do pedido formulado na inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido deduzido na ação ajuizada por LEUDA LUCIA VAZ LIMA em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A, ante a ocorrência da prescrição. Resolve-se, pois, o meritum causae, com fundamento no art. 487, inciso II,
do Código de Processo Civil. Sem custas. P.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
Pindaré-Mirim, 16 de julho de 2019. Thadeu de Melo Alves, Juiz de Direito."

Pindaré-Mirim, 02 de setembro de 2019.

Dinalva dos S. de Assunção
Auxiliar Judiciária
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INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 1330-53.2017.8.10.0108

FINALIDADE: Intimar ISAC NEWTON DO VALE VERDE DE LIMA E SILVA OAB/MA 9.383, do teor da sentença a seguir transcrita:
Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade formulada pelo Ministério Público Estadual, em favor do menor Mesaque Nunes
do Nascimento, representada pela sua genitora Elisabete Nunes do Nascimento, em face de JOSE DOS SANTOS SOARES,
qualificados na inicial.Realização de exame de DNA às fls. 82-84.Citado por carta precatória, o requerido apresentou contestação
às fls. 42-52, propondo oferta de alimentos no valor de 10% do salário mínimo.A requerente não aceitou o valor dos alimentos
propostos pelo requerido na contestação (fl. 115), requerendo o valor pedido na inicial.Vieram-me, a seguir, conclusos.É o
relatório. Decido.É de se ver que a questão posta em debate, apesar de envolver matéria de fato, autoriza o julgamento antecipado
da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, pois não vislumbrada a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já
coligadas ao processo. Sendo assim, e não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.Dentre as provas em anexo aos
autos, destaca-se o resultado de exame de DNA realizado pelas partes, que demonstra, sem qualquer dúvida, ser o requerido pai
biológico da criança em epígrafe.Com efeito, o exame de DNA, que atualmente é considerado certeza científica da paternidade
biológica, foi realizado por laboratório e profissionais habilitados. Além disso, segundo ensinamentos doutrinários e
jurisprudenciais, o resultado do exame de DNA é definitivo, porque não deixa qualquer margem de dúvida. É o mais especializado,
sem margem alguma de erro, em determinar a paternidade.Fernando Simas Filho, in A Prova na Investigação de Paternidade,
Juruá, pág. 119, nos ensina que: Esse exame pode ser efetuado determinado-se as seqüência de aminoaciados, em um par de
alelos (lócus simples), ou em diversos pontos e regiões dos cromossomos (locos múltiplo). No primeiro caso, é necessária a
análise de diversos lócus simples, para atingir a mesma potencialidade de dois lócus múltiplos. Em qualquer dos casos, o resultado
é de exclusão ou afirmação da paternidade, com 100% de certeza. A única diferença, é que no primeiro caso - lócus simples - o
resultado é fornecido em "probalidade de paternidade", com freqüência acima de 99%; no segundo caso, o resultado afirma ou
nega a paternidade! Freqüência acima de 99% (noventa e nove por cento), em se tratando de exame feito no DNA, é considerada
universalmente, como 'certeza cientifica.Serve de luva para o presente caso os seguintes julgados:A identificação digital genérica
do DNA, constitui valiosíssimo recurso na distribuição da justiça, rápida e justa, possibilitada mediante considerável economia de
tempo e dinheiro". (Ac. 1º Câm. Cív. TJSC - Ap. Cív. nº 36.643 - Anchieta - Rel. Des. Napoleão Amarante - pub. DJSC de 27/09/91)
- IOB 3/6.224.INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DNA - VALORAÇÃO. O exame genético pelo DNA tornou obsoletos
todos os demais sistemas existentes. É o auxilio cientifico para a solução de uma dos mais graves e subjetivos dramas do
judiciário, a investigação de paternidade. Antes eram, a apreciação subjetiva da prova testemunhal, os arcaicos exames de
sangue; hoje, a certeza objetiva, cientifica. (Ac. Unânime da 7º Câm. Cív. do TJSP - Ac. nº 206.305-1 - Rel. Des. Godofredo Mauro
- j. em 18/05/94) INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - PROVA - EXAME PELO MÉTODO 'DNA' - VALORAÇÃO - PESO
SUPERIOR SOBRE PROVA INDIRETA. Na investigação de paternidade, a prova cientifica relativa à perícia médica feito pelo
método DNA, direta que é, na medida em que seus resultados se mostrem categoricamente afirmativos, ou excludentes da
paternidade, tem ela, peso incontestável, superior ao da prova indireta na formação do livre convencimento do julgador, mormente
quando vem a completar farta prova indiciária" (Ac. unânime da 2º Câm. Cív. do TJMG - AC 11.223/5 - Rel. Des. Bernardino
Godinho - J. em 24/05/94).Nota-se que o exame do DNA é uma prova científica quase incontestável, com segurança superior a
99,99%, resultado do progresso da ciência, com capacidade de determinar, com absoluta certeza e precisão, a paternidade. Nesse
sentido, confira-se a conclusão do responsável pela elaboração do exame: "O índice combinado de paternidade é de
8.431.425.881 Portanto, a probabilidade de paternidade de JOSE DOS SANTOS SOARES, ser o pai biológico de Mesaque Nunes
do Nascimento, é de 99,99999%".De outro lado, é de se observar que não há dado a justificar qualquer suspeita acerca do
resultado apresentado, vez que inexistem evidências indicativas de subversão dos procedimentos necessários para garantir a
idoneidade do laudo apresentado.Em relação à obrigação de prestar alimentos, ressalta-se que tal obrigação compete a ambos os
pais, levando-se em conta a necessidade da reclamante e os recursos da pessoa obrigada.A representante da criança, possuindo
a guarda desta, já cumpre com o seu dever de sustentá-la, de modo que o requerido, na condição de genitor, por possuir a
responsabilidade de auxiliar no sustento de sua filha, também deve contribuir com as despesas para a suprir as necessidades das
alimentadas.Com relação ao "quantum", estabelece o art. 1.694, § 1º, do Código Civil que os alimentos devem ser fixados na
proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.Da leitura do dispositivo, percebe-se que o
legislador optou por não estabelecer critérios pré-determinados para a fixação dos alimentos, cabendo ao magistrado fazê-lo a
partir dos elementos colhidos no caso concreto, sem olvidar, no entanto, de um balizamento mínimo, qual seja, as necessidades do
alimentando e a condição financeira do obrigado.Comentado o dispositivo, Yussef Said Cahali, citando os ensinamentos de Silvio
Rodrigues, leciona:(...) não significa que, considerando essas duas grandezas (necessidade e possibilidade), deve
inexoravelmente tirar uma resultante aritmética, como, por exemplo, fixando sempre os alimentos em um terço ou em dois quintos
dos ganhos do alimentante. Tais ganhos, bem como as necessidades do alimentado, são parâmetros onde se inspirará o juiz para
fixar a pensão alimentícia. O legislador quis deliberadamente ser vago, fixando apenas um standard jurídico, abrindo ao juiz um
extenso campo de ação, capaz de possibilitar-lhe o enquadramento dos mais variados casos.1 Infere-se, portanto, que o
dispositivo em comento delega ao árbitro do magistrado a adoção de critérios para fixação de alimentos, os quais não podem fugir
à necessidade do alimentando e à condição econômica do alimentante. Vale dizer: na consideração acerca dos valores da pensão,
não se pode escapar das necessidades do beneficiado, a fim de que não seja privado do essencial para sua vida, ou mesmo da
condição financeira do requerido, uma vez que a este também não pode ser negado o indispensável para a sua
subsistência.Nessa quadratura, verifico que o requerido alega somente poder pagar o valor de 10% do salário mínimo, porém não
traz aos autos provas que permitem com segurança observar que valor estipulado em patamar maior afetaria demasiadamente sua
subsistência. Importa ainda consignar que, no que se refere às possibilidades do alimentante, é curial observar, ante a redação do
art. 1.695 do Código Civil e segundo a lição de Yussef Said, que, "(...) para que exista obrigação alimentar é necessário que a
pessoa de quem se reclamam os alimentos possa fornecê-los sem privação do necessário ao seu sustento; se o devedor, assim,
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não dispõe senão do indispensável à própria mantença, mostra-se injusto obrigá-lo a privações acrescidas tão-só para socorrer o
necessitado."2Sendo assim, considerando a condição econômica do requerido, bem como as necessidades e gastos mensais de
uma criança na faixa etária da requerente, em harmonia com o que prega o art. 1.694 e §§ do Código Civil, em relação ao binômio
necessidade/possibilidade, é razoável a fixação de alimentos no percentual de 17% (dezessete por cento) do salário mínimo
vigente.Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a
paternidade de JOSE DOS SANTOS SOARES em relação à criança Mesaque Nunes do Nascimento, bem como condená-lo ao
pagamento do valor de 17% (dezessete por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde ao valor de R$ 169,66 (cento e
sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), em favor de seu filho, a título de pensão alimentícia, com vencimento até o dia
10 (dez) de cada mês, mediante depósito na conta da representante legal do alimentando Elisabete Nunes do Nascimento. Por
conseguinte, EXTINGO o feito com resolução do mérito.Proceda-se às alterações necessárias no registro civil de Mesaque Nunes
do Nascimento,, que passará a se chamar Mesaque Nunes do Nascimento Soares, fazendo-se constar o nome do pai biológico,
JOSE DOS SANTOS SOARES, bem como dos avós paternos.Uma via desta sentença servirá como MANDADO DE AVERBAÇÃO
ao cartório de registro civil desta cidade, acompanhada de cópia da certidão de nascimento da criança e dos documentos pessoais
do genitor. No expediente, solicite-se a segunda da via da certidão de nascimento, devidamente averbada, a qual deverá ser
encaminhada a este juízo.Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Pio XII/MA, a fim de intimar o requerido de todo o
conteúdo desta decisão.Dê-se ciência ao Ministério Público.Sem custas ou emolumentos de qualquer natureza.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.Cumpra-se.Pindaré-Mirim,
09 de agosto de 2019. Thadeu de Melo Alves Juiz de Direito
Pindaré - Mirim/MA, 2 de setembro de 2019. Dr. Thadeu de Melo Alves, Juiz de Direito Titular da Comarca de Pindaré-Mirim.

Thadeu de Melo Alves
Juiz de Direito

PROCESSO Nº 1687-67.2016.8.10.0108
NATUREZA: Medidas Protetivas de Urgência (lei Maria da Penha)
REQUERENTE: KLEITIANE DOS SANTOS CUNHA
REQUERIDO: LUIS CARLOS AIRES RODRIGUES

FINALIDADE: INTIMAR LUIS CARLOS AIRES RODRIGUES, em lugar incerto, para tomar ciência da sentença, cujo teor é:"Trata-
se de requerimento de Medidas Protetivas de Urgência formulado por KLEITIANE DOS SANTOS CUNHA em face de LUÍS
CARLOS AIRES RODRIGUES, ambos qualificados nos autos, com fundamento na Lei nº 11.340/06. Medidas protetivas de
urgência decretadas na data de 29.11.2016 (fls. 11/12). Consta nos autos que embora devidamente intimada para se manifestar se
os motivos que ensejaram a decretação das medidas protetivas de urgência permaneciam, a requerente quedou-se inerte (fl. 25).
É o que importa relatar. Decido. Com a postura adotada, a requerente demonstra que, ao menos supervenientemente, não possui
mais interesse na aplicação da medida protetiva de urgência inicialmente requerida, embora o representado ainda não tenha sido
intimado. Vale observar que a extinção da medida cautelar não impossibilita o exercício da ação penal e nem implica em
reconhecimento de extinção da punibilidade do requerido, uma vez que a requerente já exerceu seu direito de representação.
Diante do exposto, indefiro o pleito Ministerial, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Sem
custas. Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Dê-se ciência ao Ministério Público. Havendo
ação penal ou inquérito policial relacionado ao fato, determino o apensamento dos presentes autos no processo principal. Cumpra-
se. Pindaré-Mirim/MA, 08 de julho de 2019. Thadeu de Melo Alves, Juiz de Direito Titular da Comarca de Pindaré-Mirim/MA."

Pindaré-Mirim, 02 de setembro de 2019.

Dinalva dos S. de Assunção
Auxiliar Judiciária

PROCESSO Nº 217-30.2018.8.10.0108
NATUREZA: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: JOSÉ AUGUSTO SOUSA VALE
REQUERIDO: BANCO FIAT S/A.

FINALIDADE: INTIMAR NILTON SOUSA DE HOLANDA, OAB/MA 15674 E OLAVO ARAÚJO OLIVER CRUZ, OAB/PE 39.412,
para tomarem ciência da sentença, cujo teor é:"Dispensado o relatório, de acordo com o disposto no art. 38 da Lei 9.099/95.
Decido. Pois bem, o requerente ajuizou a presente ação com intuito de obter a baixa em gravame de veículo, alegando que tal
obrigação não foi cumprida pela requerida. Todavia, extrai-se dos autos, tanto pela contestação, tanto quanto pela resposta do
DETRAN-MA, às fls. 48/49, que o banco requerido já efetuou a baixa no gravame do veículo, sendo o referido ato realizado em
data bem anterior à data de propositura da presente ação. Por sua vez, a parte requerente não conseguiu demonstrar o contrário,
não se desincumbindo do ônus de demonstrar suas alegações. Assim, ante a ausência de demonstração de qualquer ilicitude pelo
banco requerido, não merecem prosperar os pedidos contidos na inicial consistentes na obrigação de dar baixa no gravame do
veículo, nem tampouco a incidência de danos morais. Dessa forma, extingo por sentença o presente feito, com resolução de
mérito, julgando IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Cumpra-se. Pindaré-Mirim, 05
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de julho de 2019. Thadeu de Melo Alves, Juiz de Direito."

Pindaré-Mirim, 02 de setembro de 2019

Dinalva dos S. de Assunção
Auxiliar Judiciária

PROCESSO Nº 537-61.2010.8.10.0108
NATUREZA: Execução Provisória
APENADO: WALDONY DAS CHAGAS BRAGA

FINALIDADE: INTIMAR WALDONY DAS CHAGAS BRAGA, em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da sentença, cujo
teor é:"Cuida-se Ação Penal que, regularmente processada, culminou na condenação de WALDONY DAS CHAGAS BRAGA, à
pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 213, c/c, art. 225, § 1º e 2°, todos do Código Penal.
Processada a execução, o sentenciado cumpriu parte da pena, com comprovação nos autos; todavia, desde 13.09.2010 não houve
mais notícia do seu paradeiro, portanto, há mais de 08 (oito) anos. É relatório. Decido. Como cediço, uma das modalidades de
prescrição ocorre quando, após a sentença condenatória irrecorrível, o Estado perde o direito de executar a pena imposta. Ou seja,
se a execução da sanção penal não se inicia, ou se interrompe, durante certo período, ocorrerá a perda desse direito pela
prescrição da pretensão executória. Nessa esteira, um dos termos iniciais para sua contagem ocorre a partir do dia em que
interrompida a execução, nos termos do art. 112, inciso II, do Código Penal. E mais, especifica que, evadindo-se o condenado, a
prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena, nos termos do art. 113 do CPB. No caso em questão, colhe-se dos autos que
o apenado estava preso preventivamente desde 14.09.2006, tendo iniciado o cumprimento da pena em 14.08.2008 (fl. 23). Na data
de 12.08.2010, foi realizada audiência admonitória que fixou condições a serem cumpridas pelo condenado, no regime aberto (fl.
46), tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor na data de 13.08.2010. Contudo, o após ser posto em liberdade, o
apenado empreendeu fuga, não tendo sequer iniciado o cumprimento das condições impostas no regime aberto, cabendo o
registro de que ainda restavam 02 (dois) anos e 08 (oito) dias de pena a cumprir (fl. 92). Destarte, os 02 (dois) anos e 08 (oito) dias
restantes para o cumprimento da reprimenda ficam submetidos ao prazo prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código
Penal, que é de 08 (oito) anos. Esse prazo, sem qualquer questionamento, foi superado, porquanto, entre a data da fuga do
apenado (13.08.2010) até a presente data, transcorrem mais de 08 (oito) anos, não advindo nenhum marco interruptivo ou
suspensivo da prescrição. Desse modo, julgo extinta a punibilidade de VALDONY DAS CHAGAS BRAGA, pela incidência da
prescrição da pretensão executória em relação à pena que lhe foi imposta, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 113 c/c
art. 109, inciso IV, todos do Código Penal. Por oportuno, determino que recolha-se o mandado de prisão expedido em seu favor,
excluindo-se, inclusive, do Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado a
sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Cumpra-se. Pindaré-Mirim/MA, 04 de abril de 2019. Thadeu de Melo
Alves
Juiz de Direito Titular da Comarca de Pindaré-Mirim/MA. "

Pindaré-Mirim, 02 de setembro de 2019.

Dinalva dos S. de Assunção
Auxiliar Judiciária

INTIMAÇÃO

PROCESSO Nº 661-68.2015.8.10.0108

FINALIDADE: Intimar ERRICO EZEQUIEL FINIZOLA CAETANO OAB/MA 9.403-A, do teor da decisão a seguir transcrita: Verifico
que ocorreu erro material na sentença definitiva proferida, no que diz respeito à grafia do nome de um dos infantes, conforme
registrado em manifestação ministerial de fls. 121-128. Contudo, esse equívoco é facilmente realizável, vez que se trata de mera
inexatidão material, passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.Assim, alterando
os termos da sentença, onde se lê "VICTOR GABRIEL SILVA COSTA", leia-se "VICTOR GABRIEL VIANA COSTA".Publique-se a
sentença no DJE com a correção acima.Intimem-se.Em seguida, cumpridas as demais determinações contidas na sentença,
arquivem-se os autos.Pindaré-Mirim, 02 de Agosto de 2019.Thadeu de Melo Alves Juiz de Direito
Pindaré - Mirim/MA, 2 de setembro de 2019. Dr. Thadeu de Melo Alves, Juiz de Direito Titular da Comarca de Pindaré-Mirim.

Thadeu de Melo Alves
Juiz de Direito

PROCESSO Nº 667-70.2018.8.10.0108
NATUREZA: Guarda
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FINALIDADE: INTIMAR ALISSON PAULO VALE COSTA, OAB/MA 11184, para tomar ciência da sentença, cujo teor é:"Trata-se de
Ação de Regulamentação de Guarda, proposta por ROSINETE SANTOS SOUSA em face de FERNANDO AUGUSTO BARROS E
JOÃO BATISTA SANTOS BATA. Em despacho de fl. 18 fora determinado a intimação do requerente para que procedesse à
emenda da inicial. Certidão à fls. 21 consta que a parte autora não se manifestou no prazo arbitrado quanto à emenda da inicial. É
o relatório. Fundamento e Decido. No caso dos autos, o patrono da autora foi intimado a sanar a irregularidade formal,
regularizando a representação, mas quedou-se inerte no prazo arbitrado. Assim, não tendo o autor cumprido às diligências que lhe
competiam, in casu, resta indeferir a petição inicial por falta de emenda na oportunidade aprazada. Ante o exposto, JULGO
EXTINTO o presente feito, e o faço SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 321, § único c/c art. 801 c/c art. 485,
inciso I, todos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Publique-
se. Registre-se. Intime-se. Sem custas. Cumpra-se. Pindaré-Mirim (MA), 03 de julho de 2019, Thadeu de Melo Alves. Juiz de
Direito Titular da Comarca de Pindaré-Mirim/MA."

Pindaré-Mirim,02 de setembro de 2019

Dinalva dos S. de Assunção
Auxiliar Judiciária

PROCESSO Nº 7-47.2016.8.10.0108
NATUREZA: Procedimento Comum Cível
REQUERENTE: EVANDO MARQUES COSTA
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PINDARÉ-MIRIM-MA

FINALIDADE: INTIMAR JOSÉ GILVAN ESPINDOLA LIMA, OAB/MA 13.181, par tomar ciência da sentença, cujo teor é:"Trata-se
de ação de rito comum proposta por EVANDRO MARQUES COSTA em face do MUNICÍPIO DE PINDARÉ-MIRIM, ambos
qualificados na inicial. Argumenta, em síntese, que é servidor público municipal, ocupante do cargo de encanador, cuja nomeação
e posse ocorreram em dezembro de 2012. Contudo, assevera que desde o mês de junho de 2014 a administração municipal
deixou de pagar seus vencimentos, apesar de se dirigir rotineiramente à prefeitura para solicitar sua lotação em algum dos órgãos
municipais. Desse modo, pleiteia o restabelecimento de sua remuneração, bem como a condenação do ente requerido ao
pagamento das verbas salariais compreendidas no período da suspensão da remuneração até o efetivo restabelecimento. Com a
inicial vieram documentos (fls. 10/38). Intimado acerca do pleito liminar, o Município requerido informou que o servidor não
compareceu em seu local de trabalho desde o mês de junho de 2014, o que motivou a instauração de processo administrativo
disciplinar (n. 09/2015). Juntou cópia da portaria de abertura do PAD publicada no diário oficial do estado e contracheques do autor
(fls. 47/71). Na decisão de fls. 76/77 foi indeferido o pleito de antecipação de tutela. Citado, o Município não apresentou
contestação (fl. 85). No despacho de fl. 92 foi ordenada a intimação das partes para especificação de provas. Às fls. 98/101 o
requerido apresentou cópia da portaria de demissão do autor no cargo público. Certidão de fl. 103 informa que o requerente não
apresentou manifestação. É o relatório. Fundamento e decido. De início, constato que a ausência de contestação pelo Município
de Pindaré-Mirim não produz os efeitos da revelia elencados no artigo 344 do Código de Processo Civil, por se tratar de direito
indisponível da Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, de maneira que não
haverá presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Assim, tendo em vista a não aplicação
dos efeitos materiais da revelia, cabe ao autor, nessas hipóteses, demonstrar e comprovar suas alegações, mediante a produção
probatória, sob pena de improcedência. Demais disso, o requerido apresentou manifestação preliminar, a qual pode ser
considerada como defesa da municipalidade. No mérito, o pedido é improcedente. Isso porque, embora a parte autora sustente
que tenha havido suspensão indevida de sua remuneração, verifica-se que lhe foram atribuídas diversas faltas, inclusive durante
todo o período do mês. Nesse sentido, basta observar os contracheques de fls. 53/71, nos quais o requerente possuía diversos
descontos salariais relacionados às faltas no trabalho, o que ensejou na ausência de crédito em favor do requerente. Demais
disso, é preciso lembrar que a atribuição de faltas ao servidor também é ato administrativo, o qual goza de fé pública e os fatos
apresentados na sua prática presumem-se verdadeiros, até prova em contrário. Em decorrência dessa presunção de veracidade e
legitimidade, os atos administrativos possuem imediata execução, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à
invalidade. Nesse sentido, leciona o mestre Hely Lopes Meireles (Direito Administrativo. 42ª edição. São Paulo: Malheiros, 2016, p.
183): "Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes,
quer para a Administração, que para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos". Sendo assim, para que se entenda
pela existência de atribuição de faltas indevidas ao servidor, este deveria ter comprovado seu regular comparecimento no local de
trabalho, mediante a produção de prova testemunhal ou documental. Além do mais, a alegação de que não possuía "lotação"
desde seu ingresso no cargo também não se sustenta, uma vez que o pedido administrativo do requerente somente foi protocolado
em 01.07.2015, ou seja, uma ano após a suspensão da remuneração. Destarte, o autor não comprova seu comparecimento ao
trabalho e nem justifica as faltas que lhe foram atribuídas, de modo que não se desincumbiu de seu ônus (demonstrar o fato
constitutivo de seu direito - art. 373, inciso I, do CPC). De outra banda, é preciso consignar que o município requerido já formalizou
a demissão do requerente (fl. 101), bem como esse último já ingressou com nova ação neste juízo para discutir a legalidade do
procedimento que o exlcuiu do serviço público municipal, conforme processo n. 1663-05.2017.8.10.0108. Nesse caminho, de
acordo com o artigo 493 do Novo Código de Processo Civil, "Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a
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requerimento da parte, no momento de proferir a decisão". Depois, como se sabe, "A prestação jurisdicional deve ser prestada de
acordo com a situação dos fatos no momento da sentença ou acórdão (RT 661/137)" (NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria
de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª edição revista, ampliada e atualizada, Editora
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2006). A observar esse contexto, eventual restabelecimento da remuneração do autor ainda
pode ser discutido na ação n. 1663-05.2017.8.10.0108, na qual se objetiva sua reintegração ao cargo público. Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inaugural, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando estes em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC, ressaltando apenas a suspensão de sua exigibilidade
em face dos benefícios da assistência judiciária. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com
baixa na distribuição. Pindaré-Mirim, 31 de julho de 2019. Thadeu de Melo Alves, Juiz de Direito da Comarca de Pindaré-Mirim."

Pindaré-Mirim, 02 de setembro de 2019.

Dinalva dos S. de Assunção
Auxiliar Judiciária

PROCESSO Nº 837-76.2017.8.10.0108
NATUREZA: Justificação
REQUERENTE: MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS

FINALIDADE: INTIMAR KARINE PERES DA SILVA SARMENTO, OAB/MA 8426, para tomar ciência da sentença, cujo teor
é:"Trata-se de ação proposta por MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS para reconhecimento de união estável pos mortem com
MANOEL BORGES AMORIM. Realizada a intimação da autora para informar sobre a existência de dois filhos do requerido,
conforme alegado por testemunhas em audiência, bem como juntar certidão de óbito do requerido, a mesma quedou-se inerte
(certidão de fl. 43). É o que importa relatar. Decido. Como se vê, neste tipo de ação, a comprovação do óbito e da existência ou
não de outros dependentes é indispensável para a propositura da ação. Em que pese não ter sido indeferida a petição inicial,
oportunizou-se à parte requerente a regularização do feito, dando-lhe prazo para juntada de certidão de óbito do falecido, bem
como prestar informações se o requerido tinha ou não filhos. Contudo, a requerente, devidamente intimada, quedou-se inerte, não
promovendo os atos e diligências que lhe competia, tornando inviável o desenvolvimento válido e regular do processo. Diante do
exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem
custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Cumpra-se.
Pindaré-Mirim, 03 de julho de 2019, Thadeu de Melo Alves. Juiz de Direito."

Pindaré-Mirim, 02 de setembro de 2019.

Dinalva dos S. de Assunção
Auxiliar Judiciária

Processo n.0800594-31.2019.8.10.0108
SENTENÇA

Trata-se de pedido de homologação de acordo feito pelo Ministério Público Estadual, como substituto processual do infante JOÃO
MIGUE CUTRIM DOS ANJOS neste ato representado pela sua genitora MAYARA CUTRIM NASCIMENTO e por RIVALDO DOS ANJOS.

Pois bem. Diz o artigo 229 da Constituição Federal que:
“ Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar os pais na
velhice, carência ou enfermidade.”
Para a fixação dos alimentos mister se faz levar em consideração dois fatores: a necessidade do alimentando e a possibilidade do

obrigado. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades da reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
As partes, então, firmaram acordo às fls. 01 do ID 22626556, no qual a guarda da infante permanecerá com a genitora, ressalvado o

direito de visita do pai.
Acordaram ainda alimentos, tendo o pai se comprometido a pagar, a título de pensão, o valor de 15,1% do salário mínimo, num total de

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), todo dia 30.
Tendo em vista que o quantum acordado há de satisfazer ao menos em parte o sustento do filho, levando-se em consideração a

situação financeira do requerido, e que a decisão sobre alimentos não transita materialmente em julgado, HOMOLOGO o acordo das partes mediante sentença
com eficácia de título executivo, conforme art. 487, III, b), do Código de Processo Civil.

O pagamento das prestações deve ser feito em conta bancária a ser informada pela requerente.
Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.
Serve a presente sentença como MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Terça-feira, 27 de Agosto de 2019

Thadeu de Melo Alves
Juiz de Direito

Processo n.0800594-31.2019.8.10.0108
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SENTENÇA
Trata-se de pedido de homologação de acordo feito pelo Ministério Público Estadual, como substituto processual do infante JOÃO

MIGUE CUTRIM DOS ANJOS neste ato representado pela sua genitora MAYARA CUTRIM NASCIMENTO e por RIVALDO DOS ANJOS.
Pois bem. Diz o artigo 229 da Constituição Federal que:
“ Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar os pais na
velhice, carência ou enfermidade.”
Para a fixação dos alimentos mister se faz levar em consideração dois fatores: a necessidade do alimentando e a possibilidade do

obrigado. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades da reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
As partes, então, firmaram acordo às fls. 01 do ID 22626556, no qual a guarda da infante permanecerá com a genitora, ressalvado o

direito de visita do pai.
Acordaram ainda alimentos, tendo o pai se comprometido a pagar, a título de pensão, o valor de 15,1% do salário mínimo, num total de

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), todo dia 30.
Tendo em vista que o quantum acordado há de satisfazer ao menos em parte o sustento do filho, levando-se em consideração a

situação financeira do requerido, e que a decisão sobre alimentos não transita materialmente em julgado, HOMOLOGO o acordo das partes mediante sentença
com eficácia de título executivo, conforme art. 487, III, b), do Código de Processo Civil.

O pagamento das prestações deve ser feito em conta bancária a ser informada pela requerente.
Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.
Serve a presente sentença como MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Terça-feira, 27 de Agosto de 2019

Thadeu de Melo Alves
Juiz de Direito

Processo n.º 1011-56.2015.8.10.0108

SENTENÇA

Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c alimentos proposta pelo Ministério Público Estadual, como substituto
processual de João Pedro Cardoso Celestino, representado por sua genitora Dayane Cardoso Celestino, em face de Mad Max dos
Santos, qualificado, aduzindo que a mãe da criança manteve relacionamento amoroso com o réu.Alegou que desta união adveio o
nascimento de João Pedro. Contudo, o requerido não reconheceu a paternidade de forma espontânea. Pugnou pela procedência
do pedido, com a declaração judicial da paternidade e a condenação do réu nas cominações legais.Com inicial vieram documentos
de fls. 06/07.Após várias tentativas de localização, o réu foi citado por edital (fls. 48/49), tendo sido nomeado curador especial (fls.
53/54).O requerido contestou às fls. 58/59 por meio de curador.Réplica à fl. 64.À fl. 66 foi designada audiência de instrução,
oportunidade em que foi oportunizada a apresentação de testemunhas pela parte autora.Audiência realizada à fl. 87, ocasião em
que foi colhido o depoimento pessoal da genitora da criança.As partes apresentaram memoriais (fls. 91 e 98/100).É o relatório.
Decido.A pretensão da autora não merece prosperar.De fato, conquanto admitida toda espécie de prova para reconhecimento da
paternidade, até mesmo presunções (CC, art. 232), fato é que dos autos não consta suporte probatório ou indiciário para afastar a
incerteza no que tange à alegada paternidade.Com efeito, a autora não produziu provas do alegado na inicial, não se
desincumbindo do ônus processual de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil).De se
ressaltar ainda que a perícia não foi realizada em virtude da não localização do réu, bem como ausente a indicação de parentes
próximos desse último para realização do exame de DNA.Em audiência, a genitora do investigante afirmou que manteve um
relacionamento amoroso com o réu no ano de 2008 na cidade de Nova Esperança do Periá-PA e que não teve outros parceiros
sexuais.Nada obstante, a prova oral produzida não trouxe juízo de verossimilhança ao reconhecimento da filiação. No caso, os
elementos de prova produzidos baseam-se exclusivamente no depoimento da genitora do investigante, bem como não foram
apresentadas testemunhas no sentido de corroborar o relacionamento exclusivo da genitora do autor e o réu.Assim, ante a
ausência de qualquer tipo de prova robusta, a dúvida quanto à paternidade ainda persiste, sendo de rigor a improcedência do
pedido.
Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo
Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial.Sem custas, ante a isenção conferida ao Ministério Público Estadual,
nos termos da Lei n. 9.109/2009.Na ausência de Defensor Público com atribuição nesta Comarca, este Magistrado teve que
nomear um advogado como curador especial, a fim de garantir a tutela dos interesses da parte requerida citada por edital, razão
pela qual compete ao Estado arcar com a verba honorária devida.No que toca ao quantum devido, conquanto o art. 22, §2º, da Lei
n. 8.906/94, determine que os valores por arbitramento não podem ser inferiores aos constantes das tabelas de honorários
elaborada por suas seccionais, a avaliação do grau de zelo e exigência da causa também se encontram contempladas no
dispositivo mencionado, havendo menção de que a verba remuneratória será compatível com o trabalho e o valor econômico da
questão. Nesse sentido os seguintes precedentes do STJ: AgRg no REsp 1087548/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 31/05/2013; AgRg no AREsp 33.204/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 07/08/2012.Desse modo, considerando a ausência de valor econômico da questão (ação de
investigação de paternidade), bem como o trabalho desenvolvido pelo advogado (apresentação de contestação, comparecimento à
audiência e apresentação de memoriais), CONDENO O ESTADO DO MARANHÃO ao pagamento de honorários advocatícios em
favor de Viviane Macedo Costa (OAB/MA n. 9.540) no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. Pindaré-Mirim, 27 de agosto de 2019.

Thadeu de Melo Alves
Juiz de Direito da Comarca de Pindaré-Mirim
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Processo nº 527-02.2019.8.10.0108 (5272019)

SENTENÇA

Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência em que consta como autor do fato ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA,
devidamente qualificada nos autos, ao qual se imputou a prática do crime tipificado no art. 129, caput, do CPB.
Realizada audiência preliminar (fl. 21), a autora do fato foi beneficiada com o instituto da transação penal oferecido pelo Ministério
Público e homologado judicialmente.
À fl. 23, consta ofício remetido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Pindaré-Mirim/MA, indicando que a autora do
fato realizou a entrega da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em alimentos, conforme determinado em audiência.
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, observa-se que o requerido cumpriu integralmente as condições do benefício que lhe foi concedido, não
tendo havido revogação da transação penal.
Desta forma, afigura-se razoável a extinção da punibilidade, em conformidade com a aplicação analógica do disposto no parágrafo
único do art. 84 da Lei 9.099/95, conforme redação in verbis:
Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado.
Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique
constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial.

No mesmo sentido o seguinte julgado:
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP. AUDIÊNCIA ESPECIAL. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Proposta de transação penal de pena de prestação pecuniária no valor da metade de um subsídio
auferido pela vereadora, em favor de instituição indicada pelo Juízo da Comarca de Miguel Pereira. Comprovante de depósito
bancário, no valor de R$2.600,00(dois mil e seiscentos reais), em favor da instituição APAE de Miguel Pereira. Extinta a
punibilidade do fato, objeto da transação penal aceita e homologada, em vista da sua quitação. Unanime. Publicação: 19/05/2015
18:17. Julgamento: 8 de Abril de 2015. Relator: DES. ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO).

Transação penal. Aceitação. Cumprimento. Extinção da punibilidade. Habeas corpus prejudicado. Agravo regimental improvido.
(Processo: AgRg no HC 43965 GO 2005/0075677-0. Orgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJ 05.12.2005 p. 383.
Julgamento: 8 de Novembro de 2005. Relator:Ministro NILSON NAVES)

Ante o exposto, com fulcro no art. 76 e art. 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95, combinado com o art. 61 do Código do Processo
Penal, verificado o efetivo cumprimento da transação penal, declaro extinta a punibilidade da autora do fato ALESSANDRA
PEREIRA DA SILVA, não havendo outros efeitos jurídicos penais quanto ao objeto do presente feito, salvo para a concessão de
novo benefício no prazo de 05 (cinco) anos.
Publique-se. Registre-se.
Desnecessária a intimação do autor dos fatos, conforme previsão do Enunciado Criminal nº 105 do FONAJE, que dispõe: É
dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade.
Cumpridas as providências de estilo, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
Pindaré-Mirim/MA, 17 de julho de 2019.

Thadeu de Melo Alves
Juiz de Direito Titular da Comarca de Pindaré-Mirim/MA

PROCESSO: 826-13.2018.8.10.0108
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada pelo Ministério Público Estadual, como substituto processual dos menores Eric Leal da
Silva e Wanderson Leal da Silva, representado pela genitora Gillene Leal da Silva, em face de NATANAEL SOUSA DA SILVA para
compeli-lo ao pagamento de alimentos.
Decisão arbitrando alimentos provisórios à fl.
O requerido citado, quedou-se inerte (fl.29).
É o relatório.
Com o fim de se garantir ao jurisdicionado o gozo efetivo do direito violado ou na iminência de sê-lo, determinou-se como sendo
seu o direito à "razoável duração do processo", de maneira que institutos outros, tanto de natureza material quanto processual,
foram criados com tal desiderato. Pensando nisso, o legislador pátrio, quando das últimas reformas processuais, elaborou aquilo
que se resolveu chamar "JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO" (Capítulo X do Código de Processo Civil -
CPC). Dentre tais previsões nas quais se autoriza ao juiz deixar de realizar atos processuais inúteis ou desnecessários à vista de
determinadas hipóteses no processo, está o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, circunstância na qual o magistrado deve
proferir sentença quando:
"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não houver
necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de
prova, na forma do art. 349." (Grifou-se).
Com efeito, a questão discutida nos autos, em que pese seja de fato e de direito, prescinde de maior dilação probatória, razão pela
qual passo ao julgamento antecipado da lide. Diante de tal panorama, há que se reconhecer a possibilidade de julgamento
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antecipado do presente feito, uma vez que a documentação carreada aos autos, bem como o quanto narrado na inicial, permite a
análise do mérito sem que para tanto se exija maior dilação probatória.
No mérito, trata-se de Ação de Alimentos.
Citado para contestar, o requerido se quedou inerte, de modo que a ausência de manifestação do requerido, conforme se
depreende do art. 344 do Código de Processo Civil, implica na declaração da revelia e no reconhecimento de os fatos narrados na
inicial são verdadeiros. Estabeleceu o art. 1.694, § 1º, do Código Civil que os alimentos devem ser fixados na proporção das
necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Da leitura do dispositivo, percebe-se que o legislador optou por
não estabelecer critérios pré-determinados para a fixação dos alimentos, cabendo ao magistrado fazê-lo a partir dos elementos
colhidos no caso concreto, sem olvidar, no entanto, de um balizamento mínimo, qual seja, as necessidades do alimentando e a
condição financeira do obrigado.
Comentado o dispositivo, Yussef Said Cahali, citando os ensinamentos de Silvio Rodrigues, leciona:
[.] não significa que, considerando essas duas grandezas (necessidade e possibilidade), deve inexoravelmente tirar uma resultante
aritmética, como, por exemplo, fixando sempre os alimentos em um terço ou em dois quintos dos ganhos do alimentante. Tais
ganhos, bem como as necessidades do alimentado, são parâmetros onde se inspirará o juiz para fixar a pensão alimentícia. O
legislador quis deliberadamente ser vago, fixando apenas um standard jurídico, abrindo ao juiz um extenso campo de ação, capaz
de possibilitar-lhe o enquadramento dos mais variados casos.1
Infere-se, portanto, que o dispositivo em comento delega ao árbitro do magistrado a adoção de critérios para fixação de alimentos,
os quais não podem fugir à necessidade do alimentando e à condição econômica do alimentante. Vale dizer: na consideração
acerca dos valores da pensão, não se pode escapar das necessidades do beneficiado, a fim de que não seja privado do essencial
para sua vida, ou mesmo da condição financeira do requerido, uma vez que a este também não pode ser negado o indispensável
para a sua subsistência. Nessa quadratura, é preciso constatar que a prestação alimentar pressupõe que o alimentando não tem
condições de se manter, quer pela inexistência de patrimônio, quer por não auferir (por si próprio ou por seu representante legal)
renda suficiente.
Tal fato - a necessidade do menor de receber a pensão alimentícia - não é desconsiderado pelo requerente, que não contestou o
pedido do autor. No que se refere às possibilidades do alimentante, é curial observar, ante a redação do art. 1.695 do Código Civil
e segundo a lição de Yussef Said, que:
[...] para que exista obrigação alimentar é necessário que a pessoa de quem se reclamam os alimentos possa fornecê-los sem
privação do necessário ao seu sustento; se o devedor, assim, não dispõe senão do indispensável à própria mantença, mostra-se
injusto obrigá-lo a privações acrescidas tão-só para socorrer o necessitado.2

No caso vertente, resta evidente que o requerido possui condições de arcar com os valores determinados na inicial, uma vez que
nem mesmo os questionou judicialmente, conquanto citado para tanto.
A ausência do requerido, por determinação legal, tornou incontroversa a medida.
DIANTE DO EXPOSTO, à luz dos argumentos acima esposados, julgo procedente o pedido e condeno o requerido NATANAEL
SOUSA DA SILVA , a pagar, a título de alimentos definitivos em favor de seus filhos, representados por Gillene Leal da Silva, o
valor de 31,04% (trinta e um vírgula quatro por cento) do salário mínimo vigente, equivalente hoje a R$ 313,37 (trezentos e treze
reais vírgula trinta e sete centavos), extinguindo, assim, o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
O valor deverá ser pago até o dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta bancária de titularidade da requerente (BANCO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TITULAR: GILLENE LEAL DA SILVA, AGÊNCIA: 0768, OPERAÇÃO: 013, CONTA POUPANÇA:
00065041-0).
A intimação do requerido será realizada com a publicação do edital da sentença no diário de justiça, de acordo com o que
determina o art. 346 do Código de Processo Civil3.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
Intime-se o Ministério Público.
P.I.C
Pindaré-Mirim, 09 de julho de 2019

Thadeu de Melo Alves
Juiz de Direito Titular da Comarca de Pindaré-Mirim/MA

Pio XII

PROCESSO Nº 0000190-04.2019.8.10.0111 (1902019)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | INQUÉRITO POLICIAL

AUTOR: A COLETIVIDADE

INVESTIGADO: ANTONIO ANDRE DO NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADO: JONATHAS CARVALHO DE SOUSA SANTOS ( OAB 17487-MA )

PROCESSO N. 190-04.2019.8.10.0111ATO ORDINATÓRIOCom fulcro no Provimento n. 22/2018 da Corregedoria Geral de
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Justiça do TJ-MA, INTIMO o ADVOGADO de defesa JÔNATAS CARVALHO DE SOUSA SANTOS, OAB MA n. 17.487, constituído
às fls.79 para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize o instrumento procuratório, devendo este estar conforme o artigo 595 do
Código Civil, à vista do fato de o constituinte se tratar de pessoa não alfabetizada, sob pena de cancelamento da distribuição da
petição de fls.79/81.Pio XII, 2 de setembro de 2019.Felipe Pereira NoronhaSecretário Judicial186536 Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000473-61.2018.8.10.0111 (4742018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: HELENA SOUSA LIMA
ADVOGADO: HAROLDO CLAUDIO DOS SANTOS DIAS ( OAB 6362-MA )

REU: MUNICIPIO DE PIO XII

PROCESSO N. 473-61.2018.8.10.0111ATO ORDINATÓRIOCertifico que esteve presente, nesta data e hora agendada para audiência, a parte autora, todavia,
em razão da ausência de intimação do Município requerido, o ato não pode ser praticado. O referido é verdade e dou fé.No ensejo, com fulcro no Provimento n.
22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ-MA, fica designada audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29/08/2019 às 09h30min.Pio XII,
10 de julho de 2019.Felipe Pereira NoronhaSecretário Judicial186536 Resp: 186536

PROCESSO Nº 0001731-43.2017.8.10.0111 (17322017)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | ADOÇÃO

ADOTANTE: PETRONILIA GONÇALVES DE AZEVEDO
ADVOGADO: IURY RODOLFO SOUSA CUNHA ( OAB 15725-MA )

REQUERIDO: RAIMUNDA ALBILENE DA SILVA E SILVA

Processo nº 1731-43.2017.8.10.0111CERTIDÃOCERTIFICO que, fica designado o dia 02/10/2019 às 12:00 para realização de audiência. O referido é verdade e
dou fé. Pio XII-MA, 2 de setembro de 2019.Flavia Helena Gomes BatalhaSecretária Judicial Substituta Resp: 116319

PROCESSO Nº 0000069-10.2018.8.10.0111 (702018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
AUTOR: SILVIA SOUZA FARIAS TELEFÔNICA BRASIL S. A. 
ADVOGADO: AYRTON DE MORAIS PESSOA ( OAB 9712-MA )
RÉU: TELEFÔNICA BRASIL S. A.
ADVOGADOS:CARLOS BRISSAC NETO ( OAB 9021-MA ) e CRISTIANO DUAILIBE COSTA ( OAB 14611-MA ) e GUSTAVO
FONTELES CARVALHO PEREIRA ( OAB 8501-MA )

PROCESSO N. 69-10.2018.8.10.0111SENTENÇA Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).Extrai-se do art. 14 do CDC a
constatação de ser objetiva a responsabilidade que recai sobre os fornecedores de serviço pelos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, in litteris: Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Como se sabe, em se
tratando de fato negativo - in casu, ausência de contratação - inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que alega a existência
da relação jurídica demonstrar a sua ocorrência efetiva.No particular, estou em que a parte requerida não se desincumbiu do ônus
de comprovar a regularidade do débito que ensejou a inclusão do nome da parte autora em cadastro de restrição ao crédito. A
parte autora comprovou que seu nome foi inserido em cadastro de restrição de crédito por suposta dívida contraída junto à parte
requerida.A parte requerida não juntou à contestação documentos capazes de demonstrar a regularidade do débito em questão,
havendo divergências nos dados pessoais da parte autora contidos nas telas inseridas no corpo da peça de defesa com os
apresentados na inicial.Tudo indica que a parte autora foi vítima da ação de estelionatários, que fizeram cadastros em seu nome
em cidade localizada fora do seu Estado de residência, contraindo inúmeras dívidas, tanto que a parte autora tem outros processos
semelhantes ao presente.Nesse caso, a responsabilidade da parte requerida advém de sua obrigação de agir com atenção e
cautela de modo a impedir que falsários celebrem negócios jurídicos se passando por outras pessoas, devendo ser criteriosos,
especialmente na análise da documentação pessoal apresentada.Assim, comprovado que o débito ensejador da negativação do
nome da parte autora é indevido, resta caracterizado ato ilícito indenizável, por conta da falha na prestação do serviço bancário, a
teor do art. 14, do CDC. A indevida inscrição em qualquer cadastro de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, como
firmado pelo STJ:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
RÉ.1. O STJ já firmou entendimento que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp
1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes.2. A indenização por danos morais, fixada em quantum
em conformidade com o princípio da razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ.3. Este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação no equivalente a até 50 (cinquenta)
salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.4. A incidência
da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
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apresentados e os fundamentos do acórdão hostilizado, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu
solução a causa a Corte de origem.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 777.018/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)Assim, resta patente a comprovação do nexo causal, e,
consequentemente, a responsabilidade do requerido, diante da conduta de inserir indevidamente o nome da parte autora em
cadastro restritivo de crédito, fato que atinge a honra e agride a dignidade da pessoa, mesmo porque fica impedida de praticar
qualquer ato comercial, muitos deles imprescindíveis no mundo atual. Com o advento da Constituição de 1988, e a consequente
elaboração da Lei 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, o dano moral deixou de ser uma mera construção
doutrinária, passando a ter a sua previsão legal.O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VI, elenca como um dos
direitos fundamentais do consumidor a possível reparação por danos morais advindos da relação de consumo.Além disso, como
sabemos, a indenização em casos que tais, visa recompensar o sofrimento ocasionado, porém não apaga o dano psicológico
produzido, de modo que a indenização não pode ser fonte de lucro para quem a recebe, devendo o julgador ser moderado e
sensato por ocasião do arbitramento do referido dano.Não é outra a preocupação de Sérgio Cavalieri Filho, ao tratar do
arbitramento do dano moral, ipsis litteris:Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro
cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há
dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará
enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável
deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa
proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica
da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a
determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa
dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível
com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes (In
Programa de Responsabilidade Civil - 7ª edição, Ed. Atlas, 2007, pág. 90).Também cito a lição jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça:(...) c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se
o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de
quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.
(STJ, 2a Seção, REsp 1.374.284-MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014 - Informativo 545).Em vista disso,
tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Tal valor, a meu sentir, atende aos
critérios objetivos e subjetivos impostos pela doutrina e jurisprudência pátria, adequando-se aos valores estipulados em casos
semelhantes.Isso posto, resolvo o mérito da ação, na forma prevista no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgando
PROCEDENTES os pedidos de formulados na inicial, para:a) declarar a inexistência do débito referido na exordial, confirmando a
liminar que determinou a retirada do nome da parte autora do cadastro negativista; eb) condenar a parte requerida a pagar a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes aos danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso,
e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta sentença, consoante Súmula 362 do STJ.Sem custas nem honorários neste
primeiro grau de jurisdição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Pio XII, 29 de maio de 2019.Felipe Soares DamousJuiz de Direito
Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186312

PROCESSO Nº 0000078-69.2018.8.10.0111 (792018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: SILVIA SOUZA FARIAS
ADVOGADO: AYRTON DE MORAIS PESSOA ( OAB 9712-MA )

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS ( OAB 14009A-MA )

PROCESSO N. 78-69.2018.8.10.0111SENTENÇA Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).Extrai-se do art. 14 do CDC a constatação de ser objetiva a
responsabilidade que recai sobre os fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, in litteris:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Como se sabe, em se tratando de fato
negativo - in casu, ausência de contratação - inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que alega a existência da relação jurídica demonstrar a sua ocorrência
efetiva.No particular, estou em que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do débito que ensejou a inclusão do nome da
parte autora em cadastro de restrição ao crédito. A parte autora comprovou que seu nome foi inserido em cadastro de restrição de crédito por suposta dívida
contraída junto à parte requerida.Os documentos juntados pela parte requerida na contestação contém evidências de falsificação, em especial a carteira de
habilitação de fls. 73, que tem divergências com os documentos pessoais trazidos pela parte autora às fls. 10/14.Tudo indica que a parte autora foi vítima da
ação de estelionatários, que fizeram cadastros em seu nome em cidade localizada fora do seu Estado de residência, contraindo inúmeras dívidas, tanto que a
parte autora tem outros processos semelhantes ao presente.Nesse caso, a responsabilidade da parte requerida advém de sua obrigação de agir com atenção e
cautela de modo a impedir que falsários celebrem negócios jurídicos se passando por outras pessoas, devendo ser criteriosos, especialmente na análise da
documentação pessoal apresentada.Assim, comprovado que o débito ensejador da negativação do nome da parte autora é indevido, resta caracterizado ato
ilícito indenizável, por conta da falha na prestação do serviço bancário, a teor do art. 14, do CDC. A indevida inscrição em qualquer cadastro de proteção ao
crédito gera dano moral in re ipsa, como firmado pelo STJ:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.1. O STJ já firmou entendimento que "nos casos
de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes.2. A indenização por danos morais, fixada em
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quantum em conformidade com o princípio da razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.3.
Este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação no equivalente a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.4. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em
que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão hostilizado, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na
qual deu solução a causa a Corte de origem.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 777.018/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)Assim, resta patente a comprovação do nexo causal, e, consequentemente, a responsabilidade do requerido, diante da
conduta de inserir indevidamente o nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito, fato que atinge a honra e agride a dignidade da pessoa, mesmo
porque fica impedida de praticar qualquer ato comercial, muitos deles imprescindíveis no mundo atual. Com o advento da Constituição de 1988, e a consequente
elaboração da Lei 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, o dano moral deixou de ser uma mera construção doutrinária, passando a ter a sua
previsão legal.O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VI, elenca como um dos direitos fundamentais do consumidor a possível reparação por danos
morais advindos da relação de consumo.Além disso, como sabemos, a indenização em casos que tais, visa recompensar o sofrimento ocasionado, porém não
apaga o dano psicológico produzido, de modo que a indenização não pode ser fonte de lucro para quem a recebe, devendo o julgador ser moderado e sensato
por ocasião do arbitramento do referido dano.Não é outra a preocupação de Sérgio Cavalieri Filho, ao tratar do arbitramento do dano moral, ipsis litteris:Creio que
na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não
pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a
maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a
bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que
permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela
estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional
ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições
sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes (In Programa de Responsabilidade Civil - 7ª edição, Ed. Atlas, 2007, pág.
90).Também cito a lição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:(...) c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja
feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva
compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. (STJ, 2a Seção, REsp 1.374.284-MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em
27/8/2014 - Informativo 545).Em vista disso, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Tal valor, a meu sentir,
atende aos critérios objetivos e subjetivos impostos pela doutrina e jurisprudência pátria, adequando-se aos valores estipulados em casos semelhantes.Isso
posto, resolvo o mérito da ação, na forma prevista no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgando PROCEDENTES os pedidos de formulados na inicial,
para:a) declarar a inexistência do débito referido na exordial, confirmando a liminar que determinou a retirada do nome da parte autora do cadastro negativista;
eb) condenar a parte requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes aos danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do
evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta sentença, consoante Súmula 362 do STJ.Sem custas nem honorários neste primeiro grau
de jurisdição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Pio XII, 29 de maio de 2019.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186312

PROCESSO Nº 0000348-30.2017.8.10.0111 (3482017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSIANO DA SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: IURY RODOLFO SOUSA CUNHA ( OAB 15725-MA )

REU: MUNICÍPIO DE SATUBINHA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FAHD JUNIOR ( OAB 15258-MA )

PROCESSO N. 348-30.2017.8.10.0111SENTENÇAI. RelatórioTrata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por JOSIANO DA SILVA DO NASCIMENTO em desfavor
do MUNICÍPIO DE SATUBINHA-MA.Aduz a parte autora que integra o serviço público do Município Réu, conforme documentação inclusa.Segue argumentando
que após sucessivas crises econômicas e com a necessidade de mudanças na economia do País, o Governo Federal editou a Medida Provisória n.º 434/1994
onde, dentre outras providências, instituiu a Unidade Real de Valor - URV, que incidiu sobre os vencimentos, soldos e salários dos servidores públicos, visando
protegê-los e garantindo o respeito ao constitucional princípio da irredutibilidade de vencimentos.Diz ainda que não obstante a determinação legal, a parte autora
teve seus vencimentos convertidos com a utilização de data incorreta, o que ocasionou redução salarial, nos termos mencionados na inicial.Ao final, após aduzir
que tal metodologia causou-lhe prejuízos financeiros, requer seja julgada procedente a presente ação para fins de condenar o demandado a incorporar o
percentual apurado de defasagem remuneratória sobre os vencimentos da parte autora, bem como ressarci-la dos valores devidos que serão, oportunamente,
apurados em liquidação de sentença. Com a inicial vieram documentos.Em sede de contestação, a municipalidade alegou, em preliminar, pela incorreção do
valor da causa e falta de legitimidade ativa da parte requerente. No mérito, pugna pela improcedência da ação. Junta documentos.Em réplica, a parte autora
reafirma seus argumentos iniciais e impugna as preliminares levantadas na contradita, oportunidade em que requer o julgamento antecipado da lide.Julgada
procedente a demanda, foi interposto recurso pelo requerido, o qual foi provido pelo Eg. TJMA, declarando a anulação da sentença, para determinar a realização
de instrução processual, a fim de verificar, já na fase de conhecimento, a data em que era feito o pagamento dos servidores públicos municipais, na época da
conversão da URV.Baixados os autos à origem, foi proferida decisão saneadora, determinando ao Município requerido que apresentasse, no prazo de 30 (trinta)
dias, prova documental que demonstre a data em que era feito o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos municipais, nos meses de novembro e
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, especificando, ainda, se era feito dentro do mês de referência ou no mês posterior, o que não foi feito.Eis o que
de essencial cabia relatar. Passo a decidir.II. FundamentaçãoNão há necessidade de intervenção do representante do Ministério Público, tendo em vista a
ausência de interesse primário, como também que o caso dos autos não diz respeito a mandado de segurança, ação popular, improbidade administrativa,
processos com interesses de menores, incapazes e idosos, bem como questões ambientais, versando somente sobre questões patrimoniais.No que pertine às
preliminares, de plano, afasto a impugnação ao valor da causa, posto que a parte requerente consignou o exato proveito econômico pretendido com a demanda,
em conformidade com o disposto no artigo 292, VI do CPC. Ademais, o município requerido não apontou o valor que entende correto.Quanto à ilegitimidade
ativa, tal matéria já foi objeto de discussão no âmbito dos Tribunais Superiores onde se pacificou o entendimento de que o pleito compensatório vincula-se ao
cargo e não ao servidor ocupante deste. É o que já pronunciou o STJ, no julgamento do AG 1.124.660/MG, da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 22/10/2010: "a diferença relativa à conversão de Cruzeiros Reais em URV é devida também aos servidores empossados após o advento da Lei nº
8.880/94".Na mesma linha:ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO. URV. INGRESSO APÓS A
EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. AUSÊNCIA DO EXIGIDO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
POSICIONAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.(...)II - Firmou esta Corte Superior entendimento segundo o
qual a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei nº
8.880/94, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
(AREsp 416638, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Monocrática, DJ de 4/4/2014).III - Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015)Em sendo assim, partindo-se da premissa de que ao ingressar no serviço público a
parte autora passou ocupar cargo que já se encontrava em franca defasagem remuneratória, mostra-se possível a presente discussão em Juízo, na medida em
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que o direito de fundo refere-se a vantagem da categoria e não pessoal. No mesmo sentir, ponderou o Eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ART. 14 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SERVIDORAS PÚBLICAS VINCULADAS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DE PEDIDO. REJEITADAS. VENCIMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI
NO 8.880/94. DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA INDIVIDUALMENTE, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO. (.) III - Não afeta o direito à recomposição
salarial o fato do ingresso do servidor no serviço público ter ocorrido após o advento da Lei nº 8.880/94, tendo em vista que não se trata de reajuste, aumento de
remuneração ou concessão de vantagem pessoal. Precedentes do STF e do STJ. Preliminar rejeitada. IV - Não há que se falar em prescrição do fundo de direito,
a teor do disposto no verbete 85 da Súmula do STJ, em se tratando de relação de trato sucessivo, portanto, aos servidores públicos só restarão prescritas as
prestações vencidas antes do quinquênio, que antecede a propositura da ação. V - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN entendeu que
descabe a compensação dos 11,98%, devidos ao servidor em razão da ilegalidade na conversão dos cruzeiros reais em URV, com aumento superveniente a
título de reajuste e revisão de remuneração, sendo absorvido o referido percentual no caso de restruturação financeira da carreira, o que não é o caso dos autos.
VI - A cobertura das perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, de cruzeiros reais para unidade real de valor (URV), estende-se aos servidores
estaduais de todos os Poderes, inclusive do Ministério Público e da Defensoria Pública, desde que tenham percebidos seus vencimentos e proventos antes do
último dia do mês de referência, devendo os respectivos percentuais ser apurados em liquidação de sentença, que levará em conta a data do efetivo pagamento,
individualmente" (Súmula nº 4 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal). VII - Honorários advocatícios fixados, conforme o artigo 20, §§ 3º e 4º do CPC,
levando-se em conta os critérios especificados nos mesmos dispositivos. VIII - Apelação desprovida, de acordo com o parecer ministerial. (Ap 0566222016, Rel.
Desembargador(a) MARCELO CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/01/2017, DJe 08/02/2017)Com essas considerações, rejeito tal
preliminar.Ressalta-se, ainda, que incide no caso a prescrição parcial, já que as verbas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação estão
fulminadas por esse instituto. Em verdade, a pretensão renasce em todos os momentos em que a quantia pretendida não é paga, de sorte que a prescrição
atinge apenas as prestações periódicas, à medida que a partir de cada uma se perfaça o período quinquenal.É o entendimento sumular do STJ:"Súmula 85: Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."Ora, a natureza do benefício em questão, por ser referente a
prestações sucessivas, comporta reclamação a qualquer tempo, com a prescrição alcançando apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do
ajuizamento da ação.No mesmo sentido:PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. URV. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS.
SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO ESTABELECIDO PELO ARTIGO
168 DA CF/88. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. 1 - Não há que se falar em prescrição de fundo de direito, a teor do disposto no verbete 85 da
Súmula do STJ, em se tratando de relação de trato sucessivo, portanto, aos servidores públicos só restarão prescritas as prestações vencidas antes do
quinquênio que antecede a propositura da ação. Preliminar rejeitada. (...) (TJ-MA - Apelação n. 1015/2012 MA , Relator: RAIMUNDO FREIRE CUTRIM, Data de
Julgamento: 07/03/2012, SÃO LUÍS).Sob tal fundamento, reconheço a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da vertente
ação.No mérito, tenho que razão assiste à parte autora.Com efeito, observa-se dos autos que a parte autora restou prejudicada pela conversão dos valores dos
vencimentos e proventos efetivados nos termos do artigo 21 da Medida Provisória n.º 457/1994 que, posteriormente, foi reeditada e convertida na Lei n.º
8.880/1994, já que a conversão não atendeu ao regramento devido.Explico. Tendo a parte autora percebido seus vencimentos em data variável, vislumbra-se a
possibilidade de que tenha sofrido perda salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV, uma vez que a correção deveria
ter como parâmetro a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 18 do regulamento já mencionado, entendimento já pacificado em nossas Cortes. Logo,
provada está a perda de valores.Contudo, como não foi comprovada neste momento em qual a data era realizado o pagamento do funcionalismo municipal no
mês de fevereiro de 1994, o percentual a ser reajustado deverá ser apurado em liquidação de sentença, em que se verificará, ainda, a situação prescricional da
parte autora, bem como a permanência do vínculo com a administração pública dentro desse quinquênio que antecede à propositura da demanda.Ressalta-se,
por fim, que competia ao requerido a comprovação de que a Administração Pública tomou as devidas providências para assegurar aos seus servidores a
reposição dos percentuais devidos em razão da não observância, pela Medida Provisória n.º 434/94, da data do efetivo pagamento dos seus vencimentos, uma
vez que deve deter em seu poder todas as informações relativas às questões salariais, posto serem decorrentes de lei.Destarte, o percentual a que faz jus deve
ser apurado em liquidação de sentença, uma vez que deve ser considerada a data do efetivo pagamento para efeitos de conversão. Cumpre consignar que o
STJ já assentou que "a jurisprudência desta Corte é firme quanto à possibilidade da conversão dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual ou
Municipal, de Cruzeiro Real para URV, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento para apuração do percentual devido" (STJ, AgRg no Ag 1092396 /
MA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0192324-2 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) T5 - QUINTA
TURMA DJe 30/11/2009).Portanto, esse entendimento restou sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como provam também os seguintes
julgados, sendo o primeiro deles apreciado sob o regime dos recursos repetitivos:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA DISTINTA.(...)2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios,
dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos
do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória.3. Os
servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela
Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.4. Reajustes determinados por lei
superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de
parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.5. Recurso especial conhecido em parte e provido.(REsp 1101726/SP, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009)* * *EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. ART. 1º - F DA LEI Nº 9.494/97 INVOCADO APENAS NAS RAZÕES DO AGRAVO
REGIMENTAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. ANÁLISE INVIÁVEL. LEI Nº 8.880/94. SERVIDORES ESTADUAIS. APLICABILIDADE. APURAÇÃO, EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, DE VALORES DEVIDOS. POSSIBILIDADE. (...) 3. A Lei nº 8.880/94, por se tratar de norma de ordem pública com aplicação
geral e imediata, aplica-se a todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais, distritais ou municipais. 4. O Tribunal a quo, ao consignar que os
recorridos teriam direito à conversão de seus vencimentos na data do efetivo pagamento, de acordo com o previsto na Lei nº 8.880/94, com a apuração, em
liquidação de sentença, de eventual diferença de valores devida, o fez em consonância com a jurisprudência desta Corte.(...)(STJ, 6ªT, EDcl no AgRg no REsp
969723/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12.02.2008, DJ 03.03.2008).O tema também foi pacificado no âmbito de nossa Corte
Estadual:ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS - URV -
CRITÉRIOS - DATA DO EFETIVO PAGAMENTO - VARIÁVEL - DIFERENÇA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ENTENDIMENTO
PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELA CORTE DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA -
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICA-SE APARTIR DE 30/06/2009 A REGRA DO ART. 11.960/1997 -JULGAMENTO MONOCRÁTICO -
PRECEDENTES. I - As repetidas ações de cobrança de defasagem oriunda da conversão em URV, invariavelmente, têm sua base legal no art. 22, I e II, da Lei
do Plano Real (art. 21, da Medida Provisória 434/1994), sendo que esse dispositivo foi expressamente citado pelos apelados em sua exordial. Logo, o pedido de
todos os processos desta espécie é a recomposição da perda salarial oriunda do erro da conversão do cruzeiro real para URV e a causa de pedir é a defasagem
salarial experimentada pelos servidores públicos, decorrente do recebimento da remuneração, em data anterior ao "último dia do mês". II - É assente o
entendimento em nossos Pretórios, particularmente nesta Egrégia Corte (Uniformização de Jurisprudência de nº. 19.822/2006. DJ. 27/05/2009) e no Superior
Tribunal de Justiça, que os servidores do Poder Executivo estadual e municipal têm direito à recomposição remuneratória decorrente do erro de conversão
monetária, ocorrido quando da implantação do Plano Real, em percentual a ser apurado, caso a caso, em liquidação de sentença, com arrimo nas tabelas de
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pagamento utilizadas pelo ente público à época da conversão. Sentença corrigida. III - Os juros de mora serão calculados em 6% ao mês, da data da citação, e a
correção monetária pelo IPC da data das parcelas, e, a partir de 30/06/2009, data da vigência da Lei n.º 11.960/2009 (que alterou o art. 1ºF, da Lei n.º
9.494/1997), aplica-se o índice da caderneta de poupança, apenas uma vez até a data do efetivo pagamento. Correção de ofício. VI - Apelação parcialmente
provida. De ofício alterados o critério de atualização dos valores condenados. Julgamento monocrático, a teor do art. 557, caput, do CPC. (Apelação Cível nº
0062775-15.2011.8.10.0001 (009580/2013) - São Luís/MA)Cito, por oportuno, julgados mais recentes, in verbis:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO. VENCIMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO.
CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI Nº 8.880/94. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS PODERES, DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 1. A cobertura das perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real
de Valor (URV), estende-se aos servidores públicos de todos os Poderes, inclusive do Poder Executivo Municipal, desde que tenham percebido seus
vencimentos e proventos antes do último dia do mês de referência, devendo os respectivos percentuais ser apurados em liquidação de sentença, que levará em
conta a data do efetivo pagamento, individualmente" (Súmula nº 4 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal).2. Apelação conhecida e improvida porém
determino que o índice deve ser apurado em liquidação de sentença e não no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). 3. Unanimidade. (Ap
0117312017, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/05/2017)* * *PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENUNCIADO 2 DO STJ. ART. 14 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SERVIDORAS PÚBLICAS VINCULADAS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DE PEDIDO. REJEITADAS. VENCIMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI
NO 8.880/94. DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA INDIVIDUALMENTE, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO (...)II - Não afeta o direito à recomposição
salarial o fato do ingresso do servidor no serviço público ter ocorrido após o advento da Lei nº 8.880/94, tendo em vista que não se trata de reajuste, aumento de
remuneração ou concessão de vantagem pessoal. Precedentes do STF e do STJ. Preliminar rejeitada. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
561.836/RN entendeu que descabe a compensação dos 11,98%, devidos ao servidor em razão da ilegalidade na conversão dos cruzeiros reais em URV, com
aumento superveniente a título de reajuste e revisão de remuneração, sendo absorvido o referido percentual no caso de restruturação financeira da carreira, o
que não é o caso dos autos. IV - A cobertura das perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, de cruzeiros reais para unidade real de valor
(URV), estende-se aos servidores estaduais de todos os Poderes, inclusive do Ministério Público e da Defensoria Pública, desde que tenham percebidos seus
vencimentos e proventos antes do último dia do mês de referência, devendo os respectivos percentuais ser apurados em liquidação de sentença, que levará em
conta a data do efetivo pagamento, individualmente" (Súmula nº 4 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal). V - Apelação desprovida, de acordo com o
parecer ministerial. (Ap 0566192016, Rel. Desembargador(a) MARCELO CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/02/2017, DJe
21/02/2017)Em relação ao instituto da compensação e limitação temporal, o STJ já possui, igualmente, o entendimento de serem descabidos no caso em tela,
uma vez que a pretensão de compensação das perdas salariais ocorridas por ocasião da aplicação incorreta das regras de conversão da Lei n° 8.880/94 com
reajustes remuneratórios posteriores, tem suas finalidades e naturezas jurídicas distintas.Senão vejamos:ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
REAJUSTE. CONVERSÃO. URV. LEI N. 8.880/94. COMPENSAÇÃO. REAJUSTE. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. DESCABIMENTO. ADI N. 2.323-MC/DF. 1. Não se admite a compensação de índice decorrente da conversão dos vencimentos em URV com
eventual reajuste concedido por legislação superveniente, por ostentarem naturezas jurídicas distintas. Precedentes desta Corte.2. Limitação temporal
preconizada na ADI n.1.797 que não se aplica à conversão em URV dos vencimentos dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte - ADI n. 2.323-
MC/DF. Precedente do STF. 3. Agravo regimental improvido.(STJ, 5ºT, AgRg no REsp 953.841/RN, Rel. Ministro Jorge Mussi, j 27.03.2008, DJ
22.04.2008)Destaco, ainda, que não há ofensa à Súmula Vinculante 37 do STF, vez que a parte autora não pretende reajuste salarial, mas tão-somente obter as
reposições dos valores que entende suprimidos de seus vencimentos por ocasião da conversão destes de cruzeiros reais para URVs.Quanto ao percentual, deve
ser utilizado o patamar máximo de 11,98%, tendo em vista que o Município requerido não comprovou nos autos a data em que era feito o pagamento dos
vencimentos dos servidores públicos municipais, nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, especificando, ainda, se era feito
dentro do mês de referência ou no mês posterior, o que era ônus seu, conforme determinado em decisão saneadora, pois era mais fácil à Administração produzir
tal prova, já que responsável pela guarda dos documentos atinentes à remuneração dos servidores públicos.III. DispositivoAnte o exposto, JULGO
PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados, com base no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, para condenar o Município réu a incorporar aos
vencimentos da parte autora a diferença de reajuste em razão da implantação do Plano Real, no percentual de 11,98%, bem como pagar as diferenças
atualizadas, limitadas pela prescrição ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Tal incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas
percebidas no período, inclusive 13º salário, férias e quaisquer outras vantagens que tenham como base de cálculo o vencimento percebido, retroativamente à
data do ajuizamento da ação.Para efeitos de correção, os juros devem ter por base o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária o
IPCA-E. Ambos devem incidir a partir da citação, conforme entendimento esposado pelo STJ.Sem condenação do requerido em custas, pois a parte autora não
adiantou valor a esse título, por ser beneficiária da justiça gratuita, possuindo o ente público isenção legal.Por fim, condeno o requerido ao pagamento de
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, consoante art. 85, § 2º, do NCPC.Dispensada a remessa
necessária, ex vi do art. 496, §3º, III, do NCPC, pois o valor devido manifestamente não supera os 100 (cem) salários mínimos, mesmo utilizando o percentual
máximo de 11,98%, conforme cálculos da parte autora que instruíram a inicial.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Pio XII, 4 de julho de 2019Felipe Soares
DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186312

PROCESSO Nº 0000454-89.2017.8.10.0111 (4552017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO: ERIK FERNANDO DE CASTRO CAMPOS ( OAB 16514-MA )

REQUERIDO: BV FINANCEIRA
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE ) e MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI ( OAB 10530A-MA )

PROCESSO N. 454-89.2017.8.10.0111SENTENÇADispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995.Verifico que inexiste comprovação de
ato ilícito praticado pela parte requerida, de modo a ensejar sua responsabilidade civil.Com efeito, restou demonstrado nos autos que a restrição que dificultou a
venda do veículo objeto da demanda pela parte autora não foi incluída pela parte requerida.Consoante se vê às fls. 76/77, a parte requerida demonstra que, na
verdade, houve uma tentativa de financiamento em relação ao veículo em questão, nos idos de 2014, por solicitação de José Carlos Soares de Melo, a qual não
conseguiu ser concluída justamente pela existência de "Restrição na Base Bin".Verifica-se que houve inclusão e cancelamento do gravame pela BV Financeira
S/A no mesmo dia (12/03/2014), constando a observação de que não foi possível a operação por conta da restrição acima mencionada.Portanto, se havia de fato
essa restrição indevida no veículo da parte autora, esta não se deu por culpa da parte requerida.Ademais, constato que não mais existem restrições no veículo
em tela, conforme informação do próprio Detran/MA às fls. 108/111, bem como restou informado pela própria parte autora que conseguiu posteriormente vender
o aludido bem. ANTE O EXPOSTO, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, I do CPC, e julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte
requerente.Sem custas nem honorários neste primeiro grau de jurisdição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Pio XII, 29 de maio de 2019.Felipe Soares
DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186312

PROCESSO Nº 0000459-82.2015.8.10.0111 (4652015)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIA MENDES XAVIER
ADVOGADO: HILDA DO NASCIMENTO SILVA ( OAB 4377-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCOFIN
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 19411A-MA )

PROCESSO N. 459-82.2015.8.10.0111SENTENÇACuida-se de ação processada pelo rito da lei n. 9.099/1995 - Juizados Especiais.Realizada a audiência de
conciliação, a parte autora requereu a desistência da ação.Conforme enunciado n. 90 do FONAJE, a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já
citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento.Ante o exposto,
HOMOLOGO a desistência requerida, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma prevista no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Sem
custas e honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se.Pio XII, 30 de maio de 2019.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de
Pio XII Resp: 186312

PROCESSO Nº 0000563-69.2018.8.10.0111 (5642018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: KATIA CILENE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: ERIK FERNANDO DE CASTRO CAMPOS ( OAB 16514-MA )

REU: MUNICIPIO DE PIO XII
ADVOGADO: AUGUSTO CARLOS COSTA ( OAB 14702A-MA )

PROCESSO N. 563-69.2018.8.10.0111SENTENÇADispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009.Inicialmente,
entendo ser cabível o julgamento imediato da lide, no estado em que se encontra, vez que o exame da matéria dispensa a produção de provas, nos termos do
art. 355, inciso I, do CPC.Sobre a preliminar de inadequação do rito do juizado da fazenda pública, esta não merece prosperar, tendo em vista que, em caso de
procedência, não será necessário nenhum procedimento de liquidação, mas sim de meros cálculos, pois a lei municipal objeto da lide já fixa o percentual devido.
A necessidade de cálculos aritméticos não se confunde com iliquidez.No mérito, alega a parte autora ter direito ao adicional de tempo de serviço, por ser
ocupante de cargo efetivo nos quadros do Município ora requerido, consoante dispõe o art. 67 da Lei Complementar Municipal 001/1997.De fato, a legislação
municipal em questão, conforme se verifica às fls. 28, prevê esse adicional, no patamar de 1% (um por cento) a cada ano de serviço efetivo, contado sobre o
vencimento base do servidor.Nesse sentido, a jurisprudência do Eg. TJMA pátria é pacífica no sentido de ser devido o referido adicional, caso exista previsão
específica em legislação municipal, como na presente hipótese, vejamos:PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO RECONHECIDO.
ÍNDICE DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO EX OFFICIO. APELO DESPROVIDO. I. Verifica-se que a Lei Municipal nº. 09/1989
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de ARAME/MA) prevê o adicional por tempo de serviço, conforme pleiteado pela autora/ apelada. II. Tendo a
servidora demonstrado que cumpriu os requisitos para o recebimento da gratificação adicional por tempo de serviço previsto na legislação municipal em vigor
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Coroatá/MA), deve-se garantir a implantação da verba, bem como o pagamento das parcelas pretéritas,
respeitada a prescrição quinquenal. III. O apelante não apresentou contraprova apta a ilidir as pretensões aduzidas na inicial, pelo que acertada a sentença a
quo, face à condenação. Não se desincumbiu o Ente Público, portanto, de comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora, ora
apelada nos termos do CPC, ao pagamento do benefício pleiteado. IV. Se o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, estabelece erroneamente os índices
de atualização de juros de mora aplicáveis sobre o valor condenado, nada impede que o Tribunal corrija de ofício por se tratar de questão de ordem pública. V.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida, alterada tão somente, de ofício, quanto aos juros e a correção monetária. (TJ-MA - AC:
00007426920178100068 MA 0418212018, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 08/08/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 14/08/2019 00:00:00)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS COM PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROCESSO SELETIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EC nº 51/2006. TUTELA
INDEFERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE DEFERIDA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÍNDICE DE JUROS DE MORA. CORREÇÃO EX OFFICIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Verifica-se que
a Lei Municipal nº. 027/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Coroatá/MA) prevê o adicional por tempo de serviço, conforme pleiteado pela
autora/ apelada. II. Tendo a servidora demonstrado que cumpriu os requisitos para o recebimento da gratificação adicional por tempo de serviço previsto na
legislação municipal em vigor (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Coroatá/MA), deve-se garantir a implantação da verba. III. Em relação ao dano
moral, este não restou configurado, haja vista que os fatos narrados não são capazes de ensejar a indenização, não bastando o ilícito, sendo necessário estar
presente o dano e o nexo de causalidade. IV. O apelante não apresentou contraprova apta a ilidir as pretensões aduzidas na inicial, pelo que acertada a
sentença a quo, face à condenação, não se desincumbiu o Ente Público, portanto, de comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da
autora, ora apelada, nos termos do CPC, ao pagamento do benefício pleiteado. V. Se o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, estabelece erroneamente
os índices de atualização de juros de mora aplicáveis sobre o valor condenado, nada impede que o Tribunal corrija de ofício por se tratar de questão de ordem
pública. VI. Apelação desprovida. Sentença de base alterada de ofício. (TJ-MA - AC: 00006047520158100035 MA 0061032018, Relator: JOSÉ JORGE
FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 29/11/2018, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2018 00:00:00)ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO RECONHECIDO. VALORES PRETÉRITOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo o servidor demonstrado que
cumpriu os requisitos para o recebimento da gratificação adicional por tempo de serviço prevista na legislação municipal em vigor (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Pedreiras), deve-se garantir a implantação da verba, bem como o pagamento das parcelas pretéritas não prescritas. 2. Apelo
desprovido. (TJ-MA - APL: 0033272015 MA 0000224-14.2009.8.10.0051, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 18/02/2016,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2016)ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIDOS. DIREITO RECONHECIDO. VALORES
PRETÉRITOS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os apelados demonstraram que foram cumpridos os requisitos para o recebimento da gratificação adicional
por tempo de serviço, consoante prevê a legislação municipal em vigor (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Carutapera). Logo, fazem jus à
implantação da verba, bem como o pagamento das parcelas pretéritas não prescritas. 2. Apelo improvido. (TJ-MA - APL: 0003762014 MA
0000561-02.2012.8.10.0082, Relator: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, Data de Julgamento: 23/06/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 27/06/2014)APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ART. 67 DA LEI MUNICIPAL N.º
107/99 (REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA-MA). 1. O servidor faz jus às diferenças não incorporadas ao seu
contracheque. 2. A Constituição Federal em seu Art. 39, dá aos entes federativos autonomia, para legislar acerca dos direitos e deveres dos seus servidores. 3.
Apelo improvido por unanimidade. (TJ-MA - AC: 12232007 MA, Relator: RAIMUNDA SANTOS BEZERRA, Data de Julgamento: 22/07/2008, LAGO DA
PEDRA)Apenas em relação ao pedido de condenação do Município requerido ao pagamento do terço de férias, relativo aos anos de 2014 e 2015, entendo
assistir razão à requerente, vez que cabia ao ente público comprovar o pagamento.Desse ônus o requerido não se desincumbiu devidamente, deixando de juntar
em sua contestação qualquer documento capaz de demonstrar o pagamento da referida verba reclamada pela requerente.ANTE O EXPOSTO, resolvo o mérito
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da demanda, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGANDO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido apenas ao
pagamento do adicional por tempo de serviço à requerente, no patamar de 1% a cada ano de efetivo serviço a incidir sobre o vencimento base, limitadas aos
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo em vista a prescrição que atingiu as verbas pretéritas, acrescido de juros com base no índice de
remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir da citação, conforme entendimento esposado pelo STJ.Sem custas e
nem honorários neste primeiro grau de jurisdição.Dispensado o reexame necessário, na forma do art. 11 da Lei dos Juizados da Fazenda Pública.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Pio XII, 29 de agosto de 2019.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186312

PROCESSO Nº 0000574-06.2015.8.10.0111 (5802015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDA ALVES DA CUNHA
ADVOGADO: CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA ( OAB 8301-MA )

REQUERIDO: BANCO ITAÚ BMG S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 19411A-MA )

PROCESSO N. 574-06.2015.8.10.0111SENTENÇACuida-se de ação de repetição de indébito cumulada com danos morais proposta por RAIMUNDA ALVES DA
CUNHA em face de BANCO ITAÚ BMG S.A.Aduz a parte demandante que não realizou nenhum contrato de empréstimo de nº 208204329, junto ao banco réu no
valor de R$ 461,08 (quatrocentos e sessenta e um reais e oito centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 14,75 (catorze reais e setenta e cinco
centavos) a partir de fevereiro de 2010.Requer a repetição do indébito das parcelas descontadas até o momento e indenização pelos danos morais
supostamente sofridos.Não houve conciliação em audiência.O demandado ofereceu contestação de fls. 133/135, instruída de documentos de fls. 136/142,
suscitando, dentre outras questões, a ocorrência da prescrição.Às fls. 150/151v, foi apresentada réplica à contestação.Eis o que de essencial cabia
relatar.Decido.A preliminar de prescrição merece acolhida. Com efeito, no presente caso, consoante extrato de fls. 23 juntado pela parte autora, em relação ao
contrato de n. 208204329, foi realizado apenas um desconto no benefício previdenciário em fevereiro de 2010, tendo sido o contrato excluído pela instituição
financeira em 02 de março de 2010.Já a presente demanda só foi proposta em 04 de agosto de 2015 - conforme capa dos autos -, ou seja, após o decurso do
prazo de 05 (cinco) anos de que trata o art. 27, do Código de Defesa do Consumidor. Acerca da prescrição da pretensão autoral, é o entendimento vasto da
jurisprudência. Vejamos:APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA - PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS DO ART. 27 DO CDC - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO - PRESCRIÇÃO OPERADA -
RECURSO IMPROVIDO. - O caso do consumidor que é lesado por fraude de terceiros, que contraem empréstimos bancários em seu nome, enquadra-se na
chamada responsabilidade por fato do serviço (CDC, arts. 12 e 14). E, no caso de responsabilidade por fato do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal
do art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do último desconto indevido. Se entre o desconto da última parcela e a propositura da demanda decorreram/mais
de cinco anos, encontra-se operada a prescrição da pretensão autoral - Recurso improvido. (TJ-MS 08009049520158120019 MS 0800904-95.2015.8.12.0019,
Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 30/07/2018, 4ª Câmara Cível)APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM
AUTORIZAÇÃO DE CORRENTISTA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (AGENTE DE POLÍCIA). NULIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS (INDÉBITO).
CONTRATO VÁLIDO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. 1. Situação dos autos em que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor
em relação ao prazo prescricional: "Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na
Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria". Inteligência do art. 27 do CDC. 2. Prescrição
configurada. 3. Não é razoável se alegar que o consumidor sofreu mais de 30 (trinta) descontos em seu provento, sem percebê-los, somente vindo a notar os
descontos após transcorrer vários anos com a negativação de seu nome. 4. Apelação cível conhecida e provida. (TJ-MA - APL: 0331722015 MA
0014796-52.2014.8.10.0001, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 17/02/2016)Ante o exposto, na forma prevista no art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c art. 27, do CDC, DECLARO EXTINTO o presente feito,
com resolução do mérito, em razão da prescrição da pretensão da parte autora.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que estabeleço em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 2.º, I a IV do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a
natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O que fica desde já suspenso, tendo em vista a
parte autora litigar sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Pio XII, 25 de junho de
2019.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186312

PROCESSO Nº 0000579-28.2015.8.10.0111 (5852015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDA ALVES DA CUNHA
ADVOGADO: CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA ( OAB 8301-MA )

REQUERIDO: BANCO ITAÚ BMG S/A
ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO ( OAB 60359-RJ ) e WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

PROCESSO N. 579-28.2015.8.10.0111SENTENÇAI. RelatórioCuida-se de ação de repetição de indébito cumulada com danos morais proposta por RAIMUNDA
ALVES DA CUNHA em face de BANCO ITAÚ BMG S.A.Aduz a parte demandante que não realizou nenhum contrato de empréstimo de nº 542566214, junto ao
banco réu no valor de R$ 7.684,96 (sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$
217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) a partir de dezembro de 2014.Requer a repetição do indébito das parcelas descontadas até o momento e
indenização pelos danos morais supostamente sofridos.Não houve conciliação em audiência.O demandado ofereceu contestação de fls. 117/120, instruída de
documentos de fls. 121/137.Às fls. 145/146v, foi apresentada réplica à contestação.Eis o que de essencial cabia relatar.Decido.II. FundamentaçãoDestaco ser
cabível o julgamento imediato da lide, vez que o exame da matéria dispensa a produção de outras provas, conforme art. 355, inciso I, do CPC.Pois bem.
Segundo a parte autora, jamais firmou o contrato de empréstimo junto ao banco promovido e, quanto a esse aspecto, seria impossível à autora produzir prova
negativa, no sentido de comprovar que realmente não teria firmado o referido pacto. Tal encargo caberia ao banco reclamado.O presente caso, infelizmente, é
corriqueiro no Judiciário e diz respeito às reiteradas alegações de fraudes envolvendo de um lado consumidores beneficiários de pensões, aposentadorias e os
demais correntistas e, de outro, instituições financeiras.Impende destacar, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, nos termos do verbete da súmula nº 297, que assim dispõe:"Súmula 297 - O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Dito isto, tem-se que a questão ora em debate deve ser verificada à luz do Código Consumerista, por se
reportar à relação jurídica oriunda de supostos empréstimos pessoais com consignação em benefício previdenciário. Em assim sendo, extrai-se do art. 14, do
citado Diploma, a constatação de ser objetiva a responsabilidade que recai sobre os fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, in litteris: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos. Na mesma linha, a Súmula 479 do STJ, verbis:"Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
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interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".Como se sabe, em se tratando de fato negativo - in casu, ausência
de contratação - inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que alega a existência da relação jurídica demonstrar a sua ocorrência efetiva, é o que se extrai da
1ª Tese firmada no IRDR nº 53983/2016.No particular, estou em que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente a parte autora realizou
negócio jurídico para o empréstimo em consignação, porquanto não cuidou de conduzir aos autos o contrato impugnado (nº 542566214), nem outro documento
capaz de atestar a validade da avença.Desta forma, não comprovada a relação contratual da parte autora com o réu, demonstrado está o ato ilícito ensejador da
responsabilidade civil, em razão dos descontos não autorizados em seu benefício previdenciário.Portanto, infere-se ter o promovido cometido falha na prestação
do serviço bancário, o que enseja a aplicação do art. 14, do CDC. Assim, resta patente a comprovação do nexo causal, e, consequentemente, a responsabilidade
do requerido, diante da conduta de incluir indevidamente descontos no benefício da parte autora, fato que atinge a honra e agride a dignidade da pessoa, mesmo
porque o benefício previdenciário detém caráter alimentar. Com o advento da Constituição de 1988, e a consequente elaboração da Lei 8.078/90, que instituiu o
Código de Defesa do Consumidor, o dano moral deixou de ser uma mera construção doutrinária, passando a ter a sua previsão legal.O Código de Defesa do
Consumidor, em seu art. 6º, VI, elenca como um dos direitos fundamentais do consumidor a possível reparação por danos morais advindos da relação de
consumo.Para a caracterização da responsabilidade civil, deve haver a concorrência de três pressupostos: a ação ou omissão do agente, a relação de
causalidade e a existência do dano. Na hipótese versada nos autos, a toda evidência, verifica-se a presença de tais pressupostos, posto que o réu não se
desincumbiu do ônus de provar a legalidade do negócio jurídico impugnado.Além disso, como sabemos, a indenização em casos que tais, visa recompensar o
sofrimento ocasionado, porém não apaga o dano psicológico produzido, de modo que a indenização não pode ser fonte de lucro para quem a recebe, devendo o
julgador ser moderado e sensato por ocasião do arbitramento do referido dano.Não é outra a preocupação de Sérgio Cavalieri Filho, ao tratar do arbitramento do
dano moral, ipsis litteris:Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em
mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente
possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.Creio, também, que este é outro ponto onde o
princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa
proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a
decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes (In Programa de
Responsabilidade Civil - 7ª edição, Ed. Atlas, 2007, pág. 90).Também cito a lição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:(...) c) na fixação da indenização
por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do
autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem
recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. (STJ, 2a Seção, REsp 1.374.284-
MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014 - Informativo 545).Em vista disso, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais. Tal valor, a meu sentir, atende aos critérios objetivos e subjetivos impostos pela doutrina e jurisprudência pátria, adequando-se aos
valores estipulados em casos semelhantes.Quanto à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, o requerimento encontra conforto no art. 42,
parágrafo único, do CDC, bem como na 3ª Tese do julgamento do IRDR Nº 53983/2016, mesmo com a redação dada após julgamento de embargos de
declaração, tendo em vista ser patente a má-fé o banco ao não se cercar de todas as cautelas necessárias para evitar esse tipo de fraude, o que seria
plenamente possível diante de todo seu poderio econômico. No presente caso, consoante se observa às fls. 31, até a data desta sentença foram 55 (cinquenta e
cinco) parcelas de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) descontadas indevidamente, não tendo sido excluído o contrato pela instituição
financeira, totalizando R$ 11.940,50 (onze mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos centavos) que, em dobro, alcança a quantia de R$ 23.881,00
(vinte e três mil, oitocentos e oitenta e um reais).III. DispositivoIsso posto, resolvo o mérito da ação, na forma prevista no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgando PROCEDENTES os pedidos de declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito, para:a) declarar a inexistência
do contrato referido na exordial, tendo como supostos contratantes a parte autora e a instituição financeira demandada;b) condenar o promovido a pagar a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes aos danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (início dos descontos), nos
termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta sentença, consoante Súmula 362 do STJ;c) condenar o promovido a devolver
em dobro os valores indevidamente descontados, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como na 3ª Tese do julgamento do IRDR Nº
53983/2016, que totalizam R$ 23.881,00 (vinte e três mil, oitocentos e oitenta e um reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo
INPC/IBGE, a partir da data da citação.Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% do valor da
condenação, conforme disposição do artigo 85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Pio XII, 25 de junho de 2019.Felipe Soares DamousJuiz de
Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186312

PROCESSO Nº 0000738-63.2018.8.10.0111 (7392018)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: ERIK FERNANDO DE CASTRO CAMPOS
ADVOGADO: ERIK FERNANDO DE CASTRO CAMPOS ( OAB 16514-MA )

EXECUTADO: ROSILENE MARA SOUSA LIMA

PROCESSO N. 738-63.2018.8.10.0111SENTENÇATendo em vista a quitação integral da dívida, dou por satisfeita a obrigação objeto destes autos, extinguindo a
execução nos termos do art. 924, II, do NCPC.Publique-se. Registre-se.Arquivem-se.Pio XII, 30 de julho de 2019Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da
Comarca de Pio XII Resp: 186312

PROCESSO Nº 0001831-95.2017.8.10.0111 (18322017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

REU: EVERALDO GONÇALVES BATALHA e RAIMUNDO RODRIGUES BATALHA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO MACIEL ABAS ( OAB 3200-MA ) e CARLOS ALBERTO MACIEL ABAS ( OAB 3200-MA ) e JOANNE ABAS DE CASTRO
( OAB 13054-MA ) e JOANNE ABAS DE CASTRO ( OAB 13054-MA ) e LIVIA GUADALUPE SERRA MUNIZ ( OAB 14304-MA ) e LIVIA GUADALUPE SERRA
MUNIZ ( OAB 14304-MA )

PROCESSO N. 1831-95.2017.8.10.0111SENTENÇAI. RelatórioTrata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério
Público do Estado do Maranhão em face de RAIMUNDO RODRIGUES BATALHA e EVERALDO GONÇALVES BATALHA.Alega o órgão ministerial que os ora
requeridos exerceram os cargos de Prefeito e Secretário Municipal de Economia Planejamento e Gestão, respectivamente, do Município de Pio XII-MA, durante o
exercício financeiro de 2009 e que tiveram as prestações de contas relativas à Administração Direta e ao Fundo Municipal de Saúde -FMS reprovadas pelo
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Tribunal de Contas do Estado para aquele exercício.Afirma que, no âmbito do processo n. 2784/2010- TCE/MA, foram prolatados os acórdãos PL-TCE Ns.
453/2015, 561/2015, 571/2015 e 572/2015, que transitaram em julgado em 19.02.2016, julgando irregulares as contas, imputando-lhes débitos e cominando-lhes
multa.As irregularidades elencadas pelo Ministério Público, com base no referido processo administrativo foram as seguintes: a) com os recursos da
Administração Direta Municipal - i) realização de despesas sem o devido procedimento licitatório ou sem a juntada de documentação de processos de tomadas
de contas que alcançaram o importe de R$ 899.872,00 (oitocentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais); b) com os recursos do Fundo
Municipal de Saúde -FMS - i) realização de despesas sem o devido procedimento licitatório ou mediante fragmentação das despesas para burlar o regra da
contratação pela licitação as quais alcançaram o importe de R$ 391.693,00 (trezentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e três reais); c) comprovação de
despesas mediante notas fiscais, contudo, desacompanhadas de Documento de Autentificação de Notas Fiscais para Órgãos Públicos (DANFOP).Por isso, os
requeridos teriam, segundo o Ministério Público , incorrido em atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10, inciso VIII e 11, caput, e inc. II, todos da
Lei n. 8.429/92, razão pela qual pugna pela condenação dos requeridos nas penas do art. 12 do mesmo diploma legal.Requer liminarmente o bloqueio de todos
os bens móveis, imóveis e ativos financeiros em nome dos requeridos, até o limite dos valores totais despedidos irregularmente, o que foi deferido pela decisão
de fls. 265/268.Devidamente notificados, os requeridos apresentaram defesa prévia (fls. 330/339 e 343/352, alegando preliminarmente a ocorrência de prescrição
e, no mérito, ausência de dolo ou má-fé. Pugnam pela rejeição da inicial.Recebida a ação, foi determinada a citação dos réus, que foi feita pelo seu advogado,
que tem poderes específicos para receber citação, conforme procuração juntada aos autos, mas não foi apresentada contestação (certidão de fls. 366).Eis o que
de essencial cabia relatar.II. FundamentaçãoDispõe o art. 355, inciso I, do CPC que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando não
houver necessidade de produção de outras provas. Na situação em apreço, todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia já se encontram nos
autos, de sorte que nada acrescentaria a produção de provas em audiência, o que permite o julgamento do feito no estado em que se encontra.Aliás, é firme a
jurisprudência do STJ no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua
proximidade com as circunstâncias fáticas da causa. Na linha desse entendimento, confiram-se, entre outros, os seguintes julgados: AgRg no REsp 762.948/MG,
Rel. Min. Castro Filho, DJ 19.3.07; AgRg no Ag 183.050/SC, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 13.11.00; REsp 119.058/PE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 23.6.97.Ademais, para a análise do objeto da lide afigura-se desnecessária a oitiva das testemunhas, uma vez que se trata de desaprovação da
prestação de contas do réu pelo TCE/MA e o deslinde da presente ação somente depende da aferição de prova documental.Assim, devidamente robustecido o
posicionamento de adotar o julgamento antecipado da lide, passo à análise da causa.Inicialmente, sobre a preliminar de prescrição, esta já foi analisada quando
do recebimento da inicial, sendo devidamente rejeitada.Quanto ao mérito, consoante indicado na petição vestibular, os réus exerceram os cargos de Prefeito e
Secretário Municipal de Economia Planejamento e Gestão, respectivamente, do Município de Pio XII-MA, durante o exercício financeiro de 2009 e que tiveram as
prestações de contas relativas à Administração Direta e ao Fundo Municipal de Saúde -FMS reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado para aquele
exercício.Sem maiores dificuldades, percebe-se que assiste razão ao Órgão Ministerial em seu pleito. A prova que acompanha a inicial, consubstanciada nas
peças do Processo n. 2784/2010 - TCE/MA, não refutadas documentalmente pelos réus em contestação, evidenciam as condutas afrontosas às leis e aos
princípios regentes da Administração Pública, praticadas pelos réus ao longo de sua gestão.Os desvios cometidos pelos gestores apontados pelo MP como de
maior gravidade são indicados no Relatório Técnico do TCE e posteriormente levadas em consideração pelos conselheiros da Corte de Contas para o fim
condenar os réus pelas ilicitudes.Os acórdãos PL-TCE Ns. 453/2015, 561/2015, 571/2015 e 572/2015, que transitaram em julgado em 19.02.2016, julgaram
irregulares as contas, imputando-lhes débitos e cominando-lhes multa.As irregularidades elencadas pelo Ministério Público, com base no referido processo
administrativo foram as seguintes: a) com os recursos da Administração Direta Municipal - i) realização de despesas sem o devido procedimento licitatório ou
sem a juntada de documentação de processos de tomadas de contas que alcançaram o importe de R$ 899.872,00 (oitocentos e noventa e nove mil, oitocentos e
setenta e dois reais); b) com os recursos do Fundo Municipal de Saúde -FMS - i) realização de despesas sem o devido procedimento licitatório ou mediante
fragmentação das despesas para burlar o regra da contratação pela licitação as quais alcançaram o importe de R$ 391.693,00 (trezentos e noventa e um mil,
seiscentos e noventa e três reais); c) comprovação de despesas mediante notas fiscais, contudo, desacompanhadas de Documento de Autentificação de Notas
Fiscais para Órgãos Públicos (DANFOP).É consabido que as decisões do TCE não atrelam o julgamento em via judicial, de acordo com a clara dicção do art. 21,
II, da LIA. A aplicação da Lei de Improbidade a um agente público independe da aprovação ou rejeição das suas contas pelo órgão de controle interno ou pelo
TCE, de sorte que ao órgão jurisdicional incumbe o exame criterioso das provas, objetivando prolatar sentença fundamentada, que se mostre justa e proporcional
à situação fática em apreço.Também não se olvida que os pareceres e acórdãos proferidos pelos Tribunais de Contas consistem em decisões administrativas
exaradas por tais órgãos de controle no exercício de suas atribuições de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente
federativo e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita
(art. 70, CF), gozando de presunção legal de legitimidade. Destarte, o acurado exame técnico e o julgamento administrativo (respeitado o ditame constitucional
do devido processo legal) consistem em elementos de prova hábeis a dar suporte à ação de improbidade; salvo prova em contrário, apresentada em processo
judicial, pois, como dito, a decisão não tem efeito vinculante para o Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF; art. 21, II, LIA).Em virtude da sobredita presunção de
legitimidade de que desfruta a decisão do TCE-MA, bem como da intangibilidade do mérito administrativo nelas exarado com base no convencimento motivado
dos conselheiros (embasados em rigoroso e especializado exame técnico), competia aos réus se desonerar das acusações imputadas pelo Órgão Ministerial,
sendo diligente no exercício do contraditório que lhe foi facultado, buscando contrariar a versão autoral ou ainda demonstrar a existência de fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito do autor, o que não logrou em fazer.Nem se argumente que os problemas apontados na prestação de contas seriam erros
meramente formais no processamento das operações. São, na verdade, ilicitudes que, quando não exteriorizam a perfídia do agente público, são mostra da sua
desídia, falta de zelo com o trato da coisa pública. E assim sendo, tais condutas são caracterizadas como improbidade administrativa.O exercício da função
pública em desrespeito à legalidade desvirtua o governo e merece proporcional reprimenda, na forma prevista na Lei de Improbidade. Tenho por comprovados,
portanto, os atos de improbidade administrativa em que incorreram os réus, ao afrontar princípios administrativos. Compreendido o delineamento dos fatos,
passa-se a examinar a presença dos requisitos caracterizadores da improbidade administrativa. Marçal Justen Filho define o ato de improbidade administrativa,
nos seguintes termos:A improbidade administrativa consiste na ação ou omissão violadora do dever constitucional de moralidade no exercício da função pública,
que acarreta a imposição de sanções civis, administrativas e penais, de modo cumulativo ou não, tal como definido em lei. (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de
direito administrativo. 8. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 1010).Já a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, perscrutando os elementos essenciais do ato de
improbidade, preleciona que devem estar presentes quatro requisitos, quais sejam: a) deve figurar como sujeito passivo uma das entidades referidas no art. 1º,
da LIA; b) na condição de sujeito ativo, deve estar um agente público ou terceiro que tenha concorrido para a prática de ato de improbidade ou dele tenha obtido
proveito (arts. 2º e 3º); c) é também imprescindível a ocorrência de ato danoso ímprobo, causador de enriquecimento ilícito para o sujeito ativo (art. 9º), e/ou de
prejuízo para o erário (art. 10), e/ou de atentado contra os princípios da Administração Pública (art. 11); d) e, por fim, é necessária a constatação do elemento
subjetivo (dolo ou culpa), consoante a consolidada jurisprudência do STJ (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; Direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas).É
mister que o caso concreto revele esses quatro elementos para que se verifique a existência do ato de improbidade. O demandado cuida-se de ex-Prefeito do
Município de Pio XII, responsável pela sua gestão financeira à época da ocorrência das ilicitudes, sendo, portanto, suscetível às sanções cominadas na Lei n.
8.429/1992, na posição de sujeito ativo da conduta ímproba.A conduta do agente violadora da legalidade e da moralidade administrativas geraram
consequências em prejuízo da entidade pública que, no caso, é o Município de Pio XII, sujeito passivo das ilicitudes perpetradas. O ente público é o sujeito
interessado no fiel cumprimento da lei e na observância dos princípios constitucionais e que se tem por prejudicado diante da violação dessas premissas.Assim,
os réus, agentes públicos, praticaram as condutas tipificadas na Lei 8.429/92, tal como asseverado pelo Ministério Público na inicial.Nesses termos, as
características das irregularidades constatadas no acórdão epigrafado atendem ao disposto no art. 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/92, aplicável por
analogia à espécie, cuja redação transcrevemos:Art. 16. As contas serão julgadas:III - IRREGULARES, quando comprovada qualquer das seguintes
ocorrências:b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial;c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;Ademais, o próprio TCE/MA determinou a remessa de cópia
da documentação pertinente ao Ministério Público Estadual para o ajuizamento da respectiva ação de improbidade administrativa.Acrescente-se, outrossim, além
das conclusões do TCE/MA, a valoração que ora fazemos acerca da insanabilidade das irregularidades da prestação de contas e a configuração de ato doloso
de improbidade administrativa estão inseridas na competência deste juízo.Nesse sentir, impõe-se a aplicação de sanção por improbidade administrativa ao ex-
gestor, nos moldes do art. 37, § 2º, da CF/881.Registre-se, por oportuno, que a presente valoração acerca da caracterização de ato de improbidade
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administrativa independe do resultado do julgamento definitivo das contas do ex-gestor pela Câmara Municipal, ex vi, art. 21, inciso II, da Lei de Improbidade
Administrativa.Por final, doutrina e consolidada jurisprudência do STJ entendem como indispensável o elemento subjetivo para caracterização do ato ímprobo,
sendo exigido dolo, para os tipos que importem em enriquecimento ilícito ou em violação aos princípios da Administração, e, pelo menos, culpa, para os tipos que
descrevem condutas lesivas ao erário. Nesse diapasão:ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS COM VERBA PÚBLICA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por
isso mesmo, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSIDERA INDISPENSÁVEL, PARA A CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE, que a conduta do agente seja
dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/92, OU PELO MENOS EIVADA DE CULPA GRAVE, NAS DO ARTIGO 10" (AIA
30/AM, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, DJe 28/9/11 e AgRg no AREsp 44.773/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 15/08/2013).ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DOLO E MÁ-FÉ. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o
qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração
do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do art. 10.2. No caso dos autos,
as premissas fáticas assentadas pela origem dão conta de que o ex-prefeito demitiu irregularmente servidores públicos, sob o entendimento de "estar atendendo
às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao reduzir as despesas com pessoal desnecessário". Não havendo comprovação do dolo de prejudicar os
lesados, ou favorecer terceiros, dano ao erário, e que, tampouco, "o agente público agiu visando outro fim que não o bem público". 3. A má-fé, consoante cediço,
é premissa do ato ilegal e ímprobo; e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da
Administração Pública, coadjuvados pela má-intenção do administrador. Precedente: REsp 1.149.427/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
17.08.2010, DJe 09.09.2010. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 81766/MG (2011/0200520-2), 2ª Turma do STJ, Rel.
Humberto Martins. j. 07.08.2012, unânime, DJe 14.08.2012)O exercício da função pública é condicionado por princípios e regras que se resumem naquele que é
tido como o fim último da Administração: a satisfação do interesse público. Destarte, o agente a serviço de órgão ou entidade da Administração direta ou indireta,
de qualquer dos Poderes ou esferas de governo, deve se esmerar em bem desempenhar as suas funções, visando sempre o interesse coletivo. É inadmissível a
inobservância do dever de diligenciar para a manutenção da integridade do patrimônio público.Com lastro nessas concepções, verifica-se, na espécie, a
presença de dolo. Em que pesem as alegações dos réus, não se olvida que houve dolo na prática das ilicitudes apontadas, em inobservância do dever de operar
em estrito cumprimento das normas legais.Para a configuração do elemento subjetivo nos tipos do art. 9 e 11, da LIA, é suficiente o dolo eventual ou genérico de
realizar conduta atentatória contra os princípios da Administração Pública, e para os do art. 10, basta a configuração da culpa. Logo, é desnecessária a
demonstração de intenção específica, porquanto a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, já evidencia a
presença do dolo.Os réus tinham elementos suficientes para saber que estava agindo em desconformidade com a lei e com o interesse público, portanto, agiu de
forma deliberada, com manifestação volitiva consciente direcionada à conduta comissiva censurada pelo ordenamento jurídico. Por isso, no caso em questão fica
patente o agir reprovável que a Lei de Improbidade Administrativa objetiva reprimir.Verificada, portanto, a ocorrência dos atos de improbidade administrativa
apontados pelo Ministério Público na inicial, passo à análise das penalidades a serem aplicadas aos réus no presente caso.Na forma do art. 37, § 4º, da
Constituição Federal, deve haver a gradação das reprimendas a serem impostas aos agentes ímprobos. Nesse diapasão, o art. 12, parágrafo único, da Lei n.
8.429/1992 informa quais os critérios que devem ser considerados para que se efetive a mencionada gradação: a extensão do dano causado e o proveito
patrimonial do agente.Além da consideração das circunstâncias fáticas do caso concreto, sopesando a extensão do dano causado ao ente público e do proveito
patrimonial eventualmente obtido pelo agente, exsurgem como princípios balizadores da aplicação da pena a razoabilidade e a proporcionalidade entre o ato
ímprobo cometido pelo agente e a penalidade imposta. A cumulação das penas não é obrigatória, mas facultativa, a depender dos critérios de dosimetria.Nessa
senda, veja-se o que tem assentado o eg. STJ:ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ. 1. O art. 12 da Lei nº
8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta
a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 2. A esse respeito, a jurisprudência deste sodalício prescreve que é preciso
analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira
cumulativa ou não. Precedentes do STJ. (...) (AgRg no Recurso Especial nº 1319480/SP (2011/0281840-7), 2ª Turma do STJ, Rel. Mauro Campbell Marques. j.
15.08.2013, unânime, DJe 22.08.2013)Os fatos, objetos da demanda sub judice, afiguram-se graves, pois demonstram em vários aspectos da gestão o total
desprezo pela legalidade e pela moralidade no trato da res pública. No caso, estão presentes razões fáticas e jurídicas que justificam a imposição das sanções
cominadas no art. 12, incisos II e III, da LIA, até porque as condutas verificadas encaixam-se nas modalidades de improbidade previstas nos artigos 10 e 11 do
mesmo Diploma.Por fim, quanto ao dano moral coletivo pleiteado na inicial, este se mostra perfeitamente cabível, na esteira da jurisprudência pátria:AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de
Justiça tem admitido o cabimento dos danos morais coletivos, mediante a interpretação conjunta do artigo 12 da Lei 8.429/92, e do artigo 1º da Lei 7.347/85, que
prevê a possibilidade de se buscar, em ação civil pública, a indenização por danos morais na defesa de interesse difuso ou coletivo. 2. À luz dos ritos previstos
na Lei nº 8.429/92 e na Lei nº 7.347/85, assim como nos termos do artigo 327 do Código de Processo Civil, não há incompatibilidade na formulação do pedido de
compensação por danos morais coletivos no bojo da ação de improbidade administrativa. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.(TJ-DF 07161591520178070000 DF 0716159-15.2017.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento:
12/04/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE. OPERAÇÃO LAVA A JATO. INCLUSÃO DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
POSSIBILIDADE. 1. Apesar da Lei de Improbidade Administrativa não ter previsto expressamente a possibilidade de reparação de dano moral ocasionado pela
prática dos atos que tipifica, dela se extrai a viabilidade de tal indenização, tanto pelo fato de ter sido estabelecida a necessidade de ressarcimento integral do
dano, quanto pelo seu próprio conteúdo finalístico. 2. A reprimenda das condutas vinculadas à corrupção e ao desvio da probidade administrativa, contrárias aos
valores e princípios salvaguardados pelo atual sistema jurídico no âmbito da administração pública, também deve abranger o dano extra patrimonial na seara dos
atos ímprobos. 3. Considerando que os atos ímprobos atribuídos aos réus revelam, em tese, a ocorrência de fatos transgressores de extrema relevância,
inclusive com o consequente abalo da confiança pública, ultrapassando, assim, os limites da tolerabilidade, deve ser reconhecido o cabimento do pedido de
indenização por danos morais coletivos, conforme requerido pelo Ministério Público Federal na inicial, bem como a possibilidade de aditamento da inicial para
inclusão do pedido de danos morais sofridos pela PETROBRÁS em decorrência dos atos de improbidade imputados aos demandados. (TRF-4 - AG:
50034883020174040000 5003488-30.2017.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/07/2018, TERCEIRA TURMA)Na hipótese
dos autos, encontram-se presentes os requisitos para a configuração do dano moral coletivo, diante de todos os argumentos já elencados acima, vez que os atos
ímprobos praticados pelos réus abalaram a confiança pública depositada em seus gestores, gerando intranquilidade social, representando lesão à esfera moral
da comunidade. No tocante ao valor da condenação, o patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) sugerido pelo autor na inicial mostra-se razoável, dentro dos
parâmetros da proporcionalidade.III. DispositivoAnte o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados, com base no art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil, para condenar os réus RAIMUNDO RODRIGUES BATALHA e EVERALDO GONÇALVES BATALHA às seguintes sanções:a) Ressarcimento ao
erário no valor de R$ 1.291.565,00 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), atualizados monetariamente pelo IPCA-E, a
contar desta sentença, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado; b) Suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos; c) Pagamento
de multa civil, correspondente ao valor atualizado do dano referido no item "a";d) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos; ee)
Pagamento de danos morais coletivos, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizados monetariamente pelo IPCA-E, a contar desta sentença, e
acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado, a ser revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos.Condeno os réus no pagamento das
custas processuais.Transitada em julgado: 1) oficie-se ao Cartório Eleitoral para registro da suspensão dos direitos políticos; 2) Oficie-se ao Poder Público, nas
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esferas Federal, Estadual e Municipal, acerca da proibição da alínea "d"; e 3) Cadastre-se a presente condenação no Cadastro Nacional de Improbidade
Administrativa do Conselho Nacional de Justiça.Após, quitadas as custas e cumpridas as sanções, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Pio XII, 05 de junho de 2019.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186312

Pinheiro

Juizado Especial Cível e Criminal de Pinheiro

PROCESSO Nº 9006962-95.2005.8.10.0052 (69622005)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: SILVIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES VIANA ( OAB 5358-MA )
REQUERIDO: OI OPERADORA DE TELEFONE MÓVEL
ADVOGADOS: ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA ( OAB 4462-MA ); MARCOS LUIS BRAID RIBEIRO SIMÕES (OAB
6134-MA)

DECISÃO
Trata-se de Embargos à Execução interpostos pela executada TELEMAR NORTE LESTE S/A (fls. 111/115). Em seus Embargos,
TELEMAR NORTE LESTE S/A., alega, em apertada síntese, que há excesso de execução, haja vista que os termos iniciais dos
juros de mora e correção monetária são diversos do que fora determinado em sentença.Intimada a se manifestar sobre os
embargos, a parte autora não se manifestou (fls. 121).É o breve relato, passo a decidir.Analisando os autos, tem-se que a autora
ingressou com ação requerendo obrigação de fazer e indenização por danos morais, sendo a embargante condenada ao
pagamento de indenização por danos morais, a qual fora arbitrada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com juros legais
da data da citação e correção monetária da data da sentença e danos materiais no valor de R$ 149,04 (cento e quarenta e nove
reais e quatro centavos), com juros legais da citação e correção monetária do efetivo reembolso.Da análise dos cálculos
apresentados pelo exequente verifica-se que, de fato, o cálculo dos juros de mora e correção monetária foi feito em desacordo com
a sentença prolatada, vez que não fora observada a correção da sentença, nos termos da decisão de fls. 91/92.Dessa forma, por
haver erro de cálculo, os embargos devem ser acolhidos.Ainda nesse contexto, há de se estabelecer se o crédito executado são
concursais ou extraconcursais, por estar a requerida em Recuperação Judicial.No caso em voga, houve sentença prolatada em
30/11/2011, que transitou em julgado em 02/02/2015, momento em que constituiu-se o fato gerador da execução.Conforme
decisão exarada no Ofício 611/2018/OF, oriundo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, os créditos constituídos antes do dia
20/06/2016 são considerados como créditos concursais. E os constituídos após tal data, são os extraconcursais.Pois bem.Diante
do informado acima, o crédito do exequente se formou em 02/02/2015, quando do trânsito em julgado da sentença proferida, dessa
forma, se tornou um crédito concursal.Nesse caso, o procedimento a ser realizado será: "os processos que tiverem por objeto
créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até o dia 20/06/2016. Com o
crédito liquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva
certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o
crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de
constrição pelos Juízos de origem".Portanto, defiro a impugnação realizada, declarando excesso na execução realizada.Dessa
forma, determino que:1. Encaminhem-se os autos à contadoria para realizar o cálculo conforme a sentença prolatada, atualizando
os cálculos até o dia 20.06.2016;2. Certifique-se o trânsito em julgado da impugnação apresentada;3. Expeça-se certidão de
crédito em favor da autora;4. Após, voltem-se os autos conclusos para extinção da execução e arquivamento do feito.Cumpra-
se.Pinheiro/MA, 20 de agosto de 2019.LÚCIO PAULO FERNANDES SOARESJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Pinheiro/MA, respondendoPortaria CGJ n.º 3517/2019 Resp: 184598

PROCESSO Nº 9004555-87.2003.8.10.0052 (45552003)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
EXEQUENTE: MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA
ADVOGADO: GENIVAL ABRÃO FERREIRA – OAB/MA 3755
EXECUTADO: BRASEC - TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO: RAQUEL ELITA ALVES PRETO – OAB/SP 108.004

DESPACHO
Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a certidão de fls. 223, requerendo o que entender
de direito, sob pena de extinção da presente execução, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Pinheiro/MA,17dejulho de
2019.

Tereza Cristina Franco Palhares Nina
Juíza de Direito Titular do JECC/Pinheiro

PROCESSO Nº 9000001-46.2002.8.10.0052 (12002)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: EPAMINONDAS SOARES PADRE 
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ADVOGADO: GENIVAL ABRÃO FERREIRA (OAB 3755-MA)
REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADOS: ISABELLA BATALHA DOS SANTOS (OAB 5532-MA); NEMÉZIO AMADO FILHO (OAB 2414-MA)

DECISÃO
Trata-se de procedimento sumaríssimo (Lei nº 9.099/95) em face do grupo OI/TELEMAR NORTE LESTE S/A com pedido de
execução de sentença transitada em julgado.É sabido que o Juízo de Direito da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de
Janeiro admitiu e processa a recuperação judicial desse grupo econômico do ramo da telefonia, restando pacificado na
jurisprudência do STJ que o juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para decidir sobre todas as medidas
constritivas da pessoa jurídica, in verbis:AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ATOS CONSTRITIVOS. APRECIAÇÃO DO CARÁTER EXTRACONCURSAL DE CRÉDITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e
de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez aprovado o referido
plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. 2. No
normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo
legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no CC
141.719/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 02/05/2016).Assim,
com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19/12/2017, os processos que figuram como partes requeridas as
empresas do Grupo OI/TELEMAR e estejam com sentença condenatórias transitadas em julgado, ensejando a fase de
cumprimento de sentença ou executória, poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a
créditos concursais ou extraconcursais:a) Os processos que tiverem por objeto CRÉDITOS CONCURSAIS (fato gerador
constituído antes de 20/06/2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito,
que deve ser atualizado até 20/06/2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos,
o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se
habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando
vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem; eb) Os processos que tiverem por objeto
CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS (fato gerador constituído após 20/06/2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial)
devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação
ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do
crédito. Registre-se que o fato gerador é o dano propriamente dito e não da sentença transitada em julgado, pois este decisum
apenas reconhece o direito do autor que nasceu com a transgressão de seus direitos pela empresa requerida. Nesse
sentido:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. RECESSO.
VIOLAÇÃO DO ART. 170 DA CF/88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 47 E
49 DA LEI N. 11.101/05. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRÉDITO REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. CABIMENTO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/05.
NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. INCIDÊNCIA. (.) 5. Na hipótese de existir crédito
proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a
habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa correspondente. (.) 7. Agravo regimental
conhecido para, conhecendo do agravo em recurso especial, conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe
provimento.(ArRg no Agravo em Rep nº 153.820/SP (2012/0046837-2, Relator Ministro João Otávio de Noronha - julg.
12/09/2013)Observando que o juízo da recuperação é EXCLUSIVO e UNIVERSAL para a realização de constrições para
pagamento das dívidas da executada (grupo OI/TELEMAR), deve o credor se habilitar no juízo da recuperação, munido do título
judicial respectivo, estando inviabilizada a continuação do processamento da presente execução de sentença nesta jurisdição, por
se tratar de CRÉDITOS CONCURSAIS, vez que o evento danoso reconhecido na sentença ocorreu antes da admissão da
recuperação judicial (20/06/2016). Assim, intime-se o credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar planilha de atualização de
seu crédito nos termos da sentença transitada em julgado e observando a data limite de 20/06/2016. Com a juntada do valor
atualizado, intime-se a parte devedora para manifestar-se sobre concordância dos cálculos ou apresentar as razões de
impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Acaso haja concordância dos valores, expeça-se certidão de crédito e intime-se o credor
para levantamento e, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, com ou sem entrega da certidão ao credor, arquivem-se os autos
com baixa na distribuição e anotações de praxe.Não havendo concordância dos cálculos, voltem os autos conclusos.Intimem-se.
Cumpra-se.Pinheiro/MA, 1º de agosto de 2019.TEREZA CRISTINA FRANCO PALHARES NINAJuíza de Direito titular do
JECC/PINHEIRO Resp: 184598

PROCESSO Nº 9004546-28.2003.8.10.0052 (45462003)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ADELMO MORAES SILVA
ADVOGADO: GENIVAL ABRÃO FERREIRA ( OAB 3755-MA )

REQUERIDO: MARIA ELENILDA DA SILVA SOUSA

PROCESSO N.º 9004546-28.2003.8.10.0052 (45462003)SENTENÇAVistos etc.,Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Da
análise percuciente dos autos denota-se que o feito está na fase de execução da sentença, havendo tentativas de penhora em contas bancárias do executado
sem êxito, estando o feito paralisado sem o impulso necessário do exequente, que permaneceu inerte apesar de intimado para tanto.O deslinde da questão não
depende de grandes elucubrações, posto que se trata de extinção do feito, em fase executória, em virtude da não localização do devedor ou bens penhoráveis,

Página 1000 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



segundo o disposto no art. 53, § 4º, da Lei nº. 9.099/95, in verbis:"Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será
imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos do autor."Hodiernamente não pairam mais dúvidas quanto à possibilidade de aplicação do artigo suso
mencionado às execuções de títulos executivos judiciais, como no caso em deslinde, entendimento já pacificado na doutrina e jurisprudência dos Juizados
Especiais.RICARDO CUNHA CHIMENTI, in Teoria e prática dos juizados especiais estaduais e federais, 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 301, ao interpretar a
disposição do normativo legal assenta seguramente:Na execução por título judicial, não havendo bens a serem penhorados, aplicar-se-á ao processo o disposto
no § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/95.E vai além, cita o entendimento adotado em nosso Estado, de iniciativa do magistrado Raimundo Moraes Bogéa, que, depois
de esgotados todos os meios de satisfação do débito sem que a execução fosse satisfeita, determina a expedição de certidão, com valor da dívida, os nomes dos
credores e devedores, a origem da dívida, com o número do processo, e o valor, para entrega ao credor, a fim de que possa executá-la dentro do prazo
prescricional.O Enunciado nº. 75 do FONAJE, de igual modo, preleciona:"A hipótese do § 4º, do art. 53, também se aplica às execuções de título judicial,
entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do executado no Cartório
Distribuidor".POSTO ISSO, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTÓRIO, determinando a expedição de
certidão com o nome do credor e devedor, o valor da dívida e sua origem, para ser entregue ao credor como título para futura execução, acaso
solicitado.Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).P. R. I.Cumpra-
se.Pinheiro/MA, 17 de julho de 2019.TEREZA CRISTINA FRANCO PALHARES NINAJuíza de Direito titular do JECC/PINHEIRO Resp: 184598

PROCESSO Nº 9005475-27.2004.8.10.0052 (54752004)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ITAAM AZEVEDO SILVA
ADVOGADO: GENIVAL ABRÃO FERREIRA - OAB/MA 3755
REQUERIDO: AMAZONIA CELULAR S/A
ADVOGADOS: RÔMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS - OAB/MA 12049-A; FLOR DE LYS FERREIRA AMARAL - OAB/MA 10071

DECISÃO
Trata-se de procedimento sumaríssimo (Lei nº 9.099/95) em face do grupo OI/TELEMAR NORTE LESTE S/A com pedido de execução de sentença transitada
em julgado.É sabido que o Juízo de Direito da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro admitiu e processa a recuperação judicial desse grupo
econômico do ramo da telefonia, restando pacificado na jurisprudência do STJ que o juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para decidir
sobre todas as medidas constritivas da pessoa jurídica, in verbis:AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS
CONSTRITIVOS. APRECIAÇÃO DO CARÁTER EXTRACONCURSAL DE CRÉDITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Compete ao
Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação
judicial, uma vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. 2.
No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata
o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no CC 141.719/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 02/05/2016).Assim, com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19/12/2017, os processos que figuram como
partes requeridas as empresas do Grupo OI/TELEMAR e estejam com sentença condenatórias transitadas em julgado, ensejando a fase de cumprimento de
sentença ou executória, poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais ou extraconcursais:a) Os
processos que tiverem por objeto CRÉDITOS CONCURSAIS (fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) devem
prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20/06/2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual
impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar
nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer
atos de constrição pelos Juízos de origem; eb) Os processos que tiverem por objeto CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS (fato gerador constituído após 20/06/2016
e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial) devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de
eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.
Registre-se que o fato gerador é o dano propriamente dito e não da sentença transitada em julgado, pois este decisum apenas reconhece o direito do autor que
nasceu com a transgressão de seus direitos pela empresa requerida. Nesse sentido:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE.
RECESSO. VIOLAÇÃO DO ART. 170 DA CF/88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 47 E 49 DA LEI N.
11.101/05. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRÉDITO REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO.
CABIMENTO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/05. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
INCIDÊNCIA. (.) 5. Na hipótese de existir crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial,
é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa correspondente. (.) 7. Agravo regimental conhecido para,
conhecendo do agravo em recurso especial, conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento.(ArRg no Agravo em Rep nº 153.820/SP
(2012/0046837-2, Relator Ministro João Otávio de Noronha - julg. 12/09/2013)Observando que o juízo da recuperação é EXCLUSIVO e UNIVERSAL para a
realização de constrições para pagamento das dívidas da executada (grupo OI/TELEMAR), deve o credor se habilitar no juízo da recuperação, munido do título
judicial respectivo, estando inviabilizada a continuação do processamento da presente execução de sentença nesta jurisdição, por se tratar de CRÉDITOS
CONCURSAIS, vez que o evento danoso reconhecido na sentença ocorreu antes da admissão da recuperação judicial (20/06/2016). Assim, intime-se o credor
para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar planilha de atualização de seu crédito nos termos da sentença transitada em julgado e observando a data limite de
20/06/2016. Com a juntada do valor atualizado, intime-se a parte devedora para manifestar-se sobre concordância dos cálculos ou apresentar as razões de
impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Acaso haja concordância dos valores, expeça-se certidão de crédito e intime-se o credor para levantamento e,
ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, com ou sem entrega da certidão ao credor, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e anotações de praxe.Não
havendo concordância dos cálculos, voltem os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Pinheiro/MA, 1º de agosto de 2019.TEREZA CRISTINA FRANCO
PALHARES NINAJuíza de Direito titular do JECC/PINHEIRO Resp: 184598

PROCESSO Nº 9006574-95.2005.8.10.0052 (65742005)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: GENIVAL ABRÃO FERREIRA 
ADVOGADO: GENIVAL ABRÃO FERREIRA ( OAB 3755-MA )
REQUERIDO: AMAZONIA CELULAR S/A
ADVOGADO: RÔMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS (OAB 12.049-A)

DESPACHO
Intime-se a parte autora para informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena
de extinção.Pinheiro/MA, 20 de agosto de 2019.LÚCIO PAULO FERNANDES SOARESJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Pinheiro/MA, respondendoPortaria CGJ n.º 3517/2019 Resp: 184598
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PROCESSO Nº 9000131-89.2009.8.10.0052 (1312009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ANA CRISTINA SOARES SILVA 
ADVOGADO: GILSON FREITAS MARQUES ( OAB 2769-MA )
REQUERIDO: TNL PCS S.A OI 
ADVOGADO: ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA ( OAB 4462-MA )

SENTENÇA
Dispensado o relatório (art. 38, caput, da lei nº 9.099/95). DECIDO. Em suma, tratam os autos de EXECUÇÃO DE SENTENÇA promovida por ANA CRISTINA
SOARES SILVA em desfavor do grupo OI/TELEMAR NORTE LESTE S/A, no procedimento sumaríssimo (Lei nº 9.099/95), para recebimento de créditos
decorrentes da sentença transitada em julgado deste juízo.No entanto, o feito executório não pode prosseguir neste Juízo, pois o grupo OI/TELEMAR está em
recuperação judicial.Como é sabido o Juízo de Direito da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro admitiu e processa a recuperação judicial desse
grupo econômico do ramo da telefonia, restando pacificado na jurisprudência do STJ que o juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para
decidir sobre todas as medidas constritivas da pessoa jurídica, in verbis:AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ATOS CONSTRITIVOS. APRECIAÇÃO DO CARÁTER EXTRACONCURSAL DE CRÉDITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Compete ao
Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação
judicial, uma vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. 2.
No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata
o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no CC 141.719/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 02/05/2016).Assim, com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19/12/2017, os processos que figuram como
partes requeridas as empresas do Grupo OI/TELEMAR e estejam com sentença condenatórias transitadas em julgado, ensejando a fase de cumprimento de
sentença ou executória, poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais ou extraconcursais:a) Os
processos que tiverem por objeto CRÉDITOS CONCURSAIS (fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) devem
prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20/06/2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual
impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar
nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer
atos de constrição pelos Juízos de origem; eb) Os processos que tiverem por objeto CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS (fato gerador constituído após 20/06/2016
e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial) devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de
eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.
Registre-se que o fato gerador é o dano propriamente dito e não da sentença transitada em julgado, pois este decisum apenas reconhece o direito do autor que
nasceu com a transgressão de seus direitos pela empresa requerida. Nesse sentido:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE.
RECESSO. VIOLAÇÃO DO ART. 170 DA CF/88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 47 E 49 DA LEI N.
11.101/05. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRÉDITO REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO.
CABIMENTO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/05. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
INCIDÊNCIA. (.) 5. Na hipótese de existir crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial,
é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa correspondente. (.) 7. Agravo regimental conhecido para,
conhecendo do agravo em recurso especial, conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento.(ArRg no Agravo em Rep nº 153.820/SP
(2012/0046837-2, Relator Ministro João Otávio de Noronha - julg. 12/09/2013)Observando que o juízo da recuperação é EXCLUSIVO e UNIVERSAL para a
realização de constrições para pagamento das dívidas da executada (grupo OI/TELEMAR), deve o credor se habilitar no juízo da recuperação, munido do título
judicial respectivo, estando inviabilizada a continuação do processamento da presente execução de sentença nesta jurisdição, por se tratar de CRÉDITOS
CONCURSAIS, vez que o evento danoso reconhecido na sentença ocorreu antes da admissão da recuperação judicial (20/06/2016). Com efeito, denota-se que a
falha na prestação de serviços ocorreu no ano de 2008, portanto, a presenta demanda retrata CRÉDITOS CONCURSAIS.ANTE O EXPOSTO, com fundamento
no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, extingo o processo diante da impossibilidade de continuação da fase de execução da sentença neste juízo (inadequação
do procedimento adotado), devendo o credor/exequente habilitar-se no juízo competente para reaver seus créditos (concursais).Após o trânsito em julgado,
proceda-se a Secretaria Judicial a atualização do crédito exequendo nos termos da sentença transitada em julgado e observando a data limite de
20/06/2016.Proceda-se, ainda, a expedição de certidão de crédito e intime-se o credor para levantamento.Sem custas nem honorários advocatícios.Com ou sem
levantamento da certidão, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Pinheiro/MA, 20 de
agosto de 2019.LÚCIO PAULO FERNANDES SOARESJuiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pinheiro/MA, respondendoPortaria CGJ n.º 3517/2019 Resp:
184598

PROCESSO Nº 9000326-74.2009.8.10.0052 (3262009)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: SIMÃO CIRINEU SERRA 
ADVOGADO: GENIVAL ABRÃO FERREIRA ( OAB 3755-MA )
EXECUTADO: JOSÉ BEZERRA MAGALHÃES e LUÍS CARLOS CUTRIM MORAES 
ADVOGADO: FRANCISCO MUNIZ ALVES ( OAB 3025-MA )

SENTENÇA
Vistos etc.,Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Da análise percuciente dos autos denota-se que o feito está na fase de
execução da sentença, havendo tentativas de penhora em contas bancárias do executado sem êxito, estando o feito paralisado sem o impulso necessário do
exequente, que permaneceu inerte apesar de intimado para tanto (fls. 85).Pois bem.O deslinde da questão não depende de grandes elucubrações, posto que se
trata de extinção do feito, em fase executória, em virtude da não localização do devedor ou bens penhoráveis, segundo o disposto no art. 53, § 4º, da Lei nº.
9.099/95, in verbis:"Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os
documentos do autor."Hodiernamente não pairam mais dúvidas quanto à possibilidade de aplicação do artigo suso mencionado às execuções de títulos
executivos judiciais, como no caso em deslinde, entendimento já pacificado na doutrina e jurisprudência dos Juizados Especiais.RICARDO CUNHA CHIMENTI,
in Teoria e prática dos juizados especiais estaduais e federais, 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 301, ao interpretar a disposição do normativo legal assenta
seguramente:Na execução por título judicial, não havendo bens a serem penhorados, aplicar-se-á ao processo o disposto no § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/95.E
vai além, cita o entendimento adotado em nosso Estado, de iniciativa do magistrado Raimundo Moraes Bogéa, que, depois de esgotados todos os meios de
satisfação do débito sem que a execução fosse satisfeita, determina a expedição de certidão, com valor da dívida, os nomes dos credores e devedores, a origem
da dívida, com o número do processo, e o valor, para entrega ao credor, a fim de que possa executá-la dentro do prazo prescricional.O Enunciado nº. 75 do
FONAJE, de igual modo, preleciona:"A hipótese do § 4º, do art. 53, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso,
certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do executado no Cartório Distribuidor".POSTO ISSO, com fundamento no
artigo 53, § 4º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTÓRIO, determinando a expedição de certidão com o nome do credor e devedor, o valor
da dívida e sua origem, para ser entregue ao credor como título para futura execução, acaso solicitado.Por fim, determino o imediato desbloqueio dos valores
penhorados pelo sistema BacenJud (fls. 63, 68 e 80), bem como DESCONSTITUO a penhora de fls. 34/36, ficando os bens ali descritos liberados do ônus
gravado, assim como o Executado desobrigado dos encargos de fiel depositário.Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.Sem custas e
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honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).P. R. I.Cumpra-se.Pinheiro/MA, 20 de agosto de 2019.LÚCIO PAULO FERNANDES SOARESJuiz de Direito
da 2ª Vara da Comarca de Pinheiro/MA, respondendoPortaria CGJ n.º 3517/2019 Resp: 184598

Porto Franco

Primeira Vara de Porto Franco

PROCESSO Nº 0000726-97.2016.8.10.0053 (7262016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: IDEILDE ALVES MOTA 
ADVOGADO: LUCAS DE SOUZA GAMA ( OAB 10307-MA )
REU: BANCO PANAMERICANO 
Finalidade: Intimar a parte Requerente, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se
vê:
VISTOS EM INSPEÇÃOINSPEÇÃO ORDINÁRIA (art. 22, do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 23542019.Intime-se a parte requerente
para manifestar-se sobre o(a) Contestação de fls. 20/26 no prazo de 15 dias.Porto Franco (MA), 27 de agosto de 2019.Antônio
Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001101-98.2016.8.10.0053 (11012016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: AUDIOLAR C. D. COSTA MOVEIS 
ADVOGADO: EDENILTON AGUIAR DA SILVA ( OAB 11157-MA )
REQUERIDO: MARIA DE JESUS MACHADO DOS SANTOS ROCHA 
Finalidade: Intimar a parte requerente, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se
vê:

VISTOS EM INSPEÇÃO INSPEÇÃO ORDINÁRIA (art. 22, do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 23542019.Designo audiência de
conciliação para o dia 11/10/2019 às 10h30min. Intime-se as partes.Porto Franco (MA), 22 de agosto de 2019.Antônio Donizete
Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001600-48.2017.8.10.0053 (16002017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MANOEL VARGAS DA SILVA 
ADVOGADO: RAFAEL BRITO FRANCO ( OAB 14576-MA )
REU: BANCO BMG S/A
Finalidade: Intimar a parte autora, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se vê:
DESPACHO O feito encontrava-se suspenso em razão do IRDR nº 53983/2016.Considerando que houve a conclusão do
julgamento do IRDR mencionado, o feito deve retomar o seu prosseguimento. Como a parte ré ainda não foi citada e cessada a
suspensão, ante o tempo transcorrido, entendo que, designar audiência para data distante, já que a pauta se encontra
sobrecarregada, seria alongar o processamento do feito além do que já foi alongado com a suspensão. Portanto, determino que
seja a parte ré citada para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, ou seja, ser
considerados aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. Defiro a gratuidade judiciária à parte
autora. Intimem-se. Porto Franco/MA, 05 de agosto de 2019.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001605-70.2017.8.10.0053 (16052017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MANOEL VARGAS DA SILVA 
ADVOGADO: RAFAEL BRITO FRANCO ( OAB 14576-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A 
Finalidade: Intimar a parte autora, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se vê:
Processo n. 1605-70.2017.8.10.0053DESPACHOO feito encontrava-se suspenso em razão do IRDR n° 53983/2016.Considerando
que houve a conclusão do julgamento do IRDR mencionado, o feito deve retomar o seu prosseguimento.Como a parte ré ainda
não foi citada e cessada a suspensão, ante o tempo transcorrido, entendo que, designar audiência para data distante, já que a
pauta se encontra sobrecarregada, seria alongar o processamento do feito além do que já foi alongado com a suspensão.Portanto,
determino que seja a parte ré citada para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, ou
seja, ser considerados aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial.Intimem-se.Porto Franco-
MA, 05 de agosto de 2019.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001637-75.2017.8.10.0053 (16372017)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ZENAIDE GOMES CHAVES COSTA 
ADVOGADO: RAFAEL BRITO FRANCO ( OAB 14576-MA )
REU: BANCO VOTORANTIM S/A 
Finalidade: Intimar a parte autora, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se vê:
DESPACHO O feito encontrava-se suspenso em razão do IRDR nº 53983/2016.Considerando que houve a conclusão do
julgamento do IRDR mencionado, o feito deve retomar o seu prosseguimento. Como a parte ré ainda não foi citada e cessada a
suspensão, ante o tempo transcorrido, entendo que, designar audiência para data distante, já que a pauta se encontra
sobrecarregada, seria alongar o processamento do feito além do que já foi alongado com a suspensão. Portanto, determino que
seja a parte ré citada para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, ou seja, ser
considerados aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. Defiro a gratuidade judiciária à parte
autora. Intimem-se. Porto Franco/MA, 05 de agosto de 2019.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001665-43.2017.8.10.0053 (16652017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: DOMINGOS DA SILVA PEREIRA e MARIA DA PAZ MELO DA SILVA
REU: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/MA 14.009A e JOSÉ JANSSEN NOGUIERA, OAB/MA 14.501A
Finalidade: Intimar a parte Requerida, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se
vê:
VISTOS EM INSPEÇÃOINSPEÇÃO ORDINÁRIA (art. 22, do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 23542019.Intime-se a parte requerida
para manifestar-se sobre o(a) petição de fls. 86/87 no prazo de 15 dias.Porto Franco (MA), 27 de agosto de 2019.Antônio Donizete
Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001707-92.2017.8.10.0053 (17072017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOSE DE RIBAMAR LOURENÇO 
ADVOGADO: RAFAEL BRITO FRANCO ( OAB 14576-MA )
REU: BANCO PAN S/A 
Finalidade: Intimar a parte Autora, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se vê:
Processo n. 1707-92.2017.8.10.0053DESPACHOO feito encontrava-se suspenso em razão do IRDR nº 53983/2016.Considerando
que houve a conclusão do julgamento do IRDR mencionado, o feito deve retomar o seu prosseguimento. Como a parte ré ainda
não foi citada e cessada a suspensão, ante o tempo transcorrido, entendo que, designar audiência para data distante, já que a
pauta se encontra sobrecarregada, seria alongar o processamento do feito além do que já foi alongado com a suspensão.
Portanto, determino que seja a parte ré citada para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
revelia, ou seja, ser considerados aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. Defiro a
gratuidade judiciária à parte autora. Intimem-se. Porto Franco/MA, 02 de agosto de 2019.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de
Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001799-46.2012.8.10.0053 (900222012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: AUDIOLAR C.D.COSTA IMÓVEIS
ADVOGADO: KARLA MILHOMEM DA SILVA, OAB/MA 10.332
REQUERIDO: CONSTÂNCIO DO NASCIMENTO FONSECA
Finalidade: Intimar a parte requerente, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se
vê:
VISTOS EM INSPEÇÃO INSPEÇÃO ORDINÁRIA (art. 22, do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 23542019.Defiro o pedido de fls.43.
Cumpra-se.Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18/10/2019 às 10h Intime-se com as advertências
necessárias.Porto Franco (MA), 20 de agosto de 2019.Antônio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001848-14.2017.8.10.0053 (18482017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO AZEVEDO 
ADVOGADO: JAMMERSON DE JESUS MOREIRA ( OAB 14546-MA )
REU: BANCO BMG S.A
Finalidade: Intimar a parte Autora, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se vê:
INSPEÇÃO ORDINÁRIA (art. 22, do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 23542019.Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre
o(a) contestação de fls.46/47 no prazo de 15 dias.Porto Franco (MA), 29 de agosto de 2019.Antônio Donizete Aranha BaleeiroJuiz
de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001855-06.2017.8.10.0053 (18552017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: CARLOS PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: CARLOS GIANINY BANDEIRA BARROS ( OAB 13332-MA )
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REU: BANCO BRADESCO S.A 
Finalidade: Intimar a parte Autora, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se vê:
DESPACHO O feito encontrava-se suspenso em razão do IRDR nº 53983/2016.Considerando que houve a conclusão do
julgamento do IRDR mencionado, o feito deve retomar o seu prosseguimento. Como a parte ré ainda não foi citada e cessada a
suspensão, ante o tempo transcorrido, entendo que, designar audiência para data distante, já que a pauta se encontra
sobrecarregada, seria alongar o processamento do feito além do que já foi alongado com a suspensão. Portanto, determino que
seja a parte ré citada para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, ou seja, ser
considerados aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. Defiro a gratuidade judiciária à parte
autora. Intimem-se. Porto Franco/MA, 05 de agosto de 2019.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001856-88.2017.8.10.0053 (18562017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: RAIMUNDO SOUSA DE ABREU 
ADVOGADO: CARLOS GIANINY BANDEIRA BARROS ( OAB 13332-MA )
REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A 
Finalidade: Intimar a parte Autora, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se vê:
Processo n. 1856-88.2017.8.10.0053DESPACHOO feito encontrava-se suspenso em razão do IRDR nº 53983/2016.Considerando
que houve a conclusão do julgamento do IRDR mencionado, o feito deve retomar o seu prosseguimento. Como a parte ré ainda
não foi citada e cessada a suspensão, ante o tempo transcorrido, em princípio, não vejo motivo para apreciar o pedido liminar que
tem por objetivo suspender descontos, como também entendo que, designar audiência para data distante, já que a pauta se
encontra sobrecarregada, seria alongar o processamento do feito além do que já foi alongado com a suspensão. Portanto,
determino que seja a parte ré citada para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, ou
seja, ser considerados aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. Defiro a gratuidade
judiciária à parte autora. Intimem-se. Porto Franco/MA, 02 de agosto de 2019.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito
Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001970-27.2017.8.10.0053 (19702017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOSE RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA 
ADVOGADO: RAFAEL BRITO FRANCO ( OAB 14576-MA )
REU: BANCO VOTORANTIM S.A. 

Finalidade: Intimar a parte Autora, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se vê:
DESPACHO O feito encontrava-se suspenso em razão do IRDR nº 53983/2016.Considerando que houve a conclusão do
julgamento do IRDR mencionado, o feito deve retomar o seu prosseguimento. Como a parte ré ainda não foi citada e cessada a
suspensão, ante o tempo transcorrido, entendo que, designar audiência para data distante, já que a pauta se encontra
sobrecarregada, seria alongar o processamento do feito além do que já foi alongado com a suspensão. Portanto, determino que
seja a parte ré citada para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, ou seja, ser
considerados aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. Defiro a gratuidade judiciária à parte
autora. Intimem-se. Porto Franco/MA, 05 de agosto de 2019.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0002141-57.2012.8.10.0053 (51802012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: AUDIOLAR 
ADVOGADO: KARLA MILHOMEM DA SILVA ( OAB 10332-MA )
REQUERIDO: CARLOS DAMAZIO COSTA e JOSÉ ENILDO DOS SANTOS
ADVOGADO: EDUARDO GOMES PEREIRA, OAB/MA 8144
Finalidade: Intimar as partes, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se vê:
VISTOS EM INSPEÇÃOINSPEÇÃO ORDINÁRIA (art. 22, do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 23542019.Defiro o pedido de fls.43.
Cumpra-s.Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18/10/2019 às 10h30min Intime-se com as
advertências necessárias.Porto Franco (MA), 20 de agosto de 2019.Antônio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0002200-40.2015.8.10.0053 (22012015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO
AUTOR: JORGE PEREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADO: ANTONIO NOGUEIRA NETO, OAB/MA 7.305
REU: HAYANE GUIMARÃES DA SILVA
ADVOGADO: GIOVANNA SANTOS SILVA, OAB/TO 4092
Finalidade: Intimar as partes, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se vê:
DESPACHO Deferindo pedido da parte autora, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/09/2019 às
09h30min.Intime-se para comparecerem à audiência com as testemunhas, devendo apresentar o rol em 10 dias, caso não conste
nos autos.Porto Franco/MA, 02 de agosto de 2019.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0002204-09.2017.8.10.0053 (22042017)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JAIRO ALEXANDRE DE MEDEIROS 
ADVOGADO: RENATO FERRAZ FEITOSA ( OAB 11169-MA )
REU: BANCO ITAU BMG
Finalidade: Intimar a parte Autora, através de advogadodo inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se vê:
VISTOS EM INSPEÇÃOINSPEÇÃO ORDINÁRIA (art. 22, do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 23542019.Intime-se a parte autora
para manifestar-se sobre o(a) contestação de fls. 30/36 no prazo de 15 dias.Porto Franco (MA), 27 de agosto de 2019.Antônio
Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0002351-35.2017.8.10.0053 (23512017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: CUSTÓDIO DA SILVA MILHOMEM 
ADVOGADO: EDUARDO GOMES PEREIRA ( OAB 8144-MA )

Finalidade: Intimar a parte requerente, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se
vê:
DESPACHO Designo audiência para oitiva de testemunhas, para o dia 17/09/2019 às 09h30min. Intimem-se. Notifique-se o
MP.Porto Franco, 09 de agosto de 2019.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0002432-18.2016.8.10.0053 (24332016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: AUDIOLAR M. E. C. COSTA 
ADVOGADO: EDENILTON AGUIAR DA SILVA ( OAB 11157-MA )
REQUERIDO: FLORINDO DA ROCHA SOBRINHO 
Finalidade: Intimar a parte requerente, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se
vê:
VISTOS EM INSPEÇÃOINSPEÇÃO ORDINÁRIA (art. 22, do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 23542019. Designo audiência de
conciliação, instrução e julgamento para o dia 11/10/2019 ás 09h45min, nos termos do art. 53, § 1ª da lei 9.099/95. Intime-se.Porto
Franco (MA), 23 de agosto de 2019.Antônio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 9000508-18.2013.8.10.0053 (905082013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
EXEQUENTE: AUDIOLAR C.D. COSTA MÓVEIS 
ADVOGADO: KARLA MILHOMEM DA SILVA ( OAB 10332-MA )
EXECUTADO: LUIZA AIRES DE SOUSA 
Finalidade: Intimar a parte Exequente, através de advogado do inteiro teor do Despacho proferido nos autos, conforme adiante se
vê:
VISTOS EM INSPEÇÃOINSPEÇÃO ORDINÁRIA (art. 22, do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 23542019.Designo audiência de
conciliação para o dia 11/10/2019 às 11h30min. Intime-se as partes.Porto Franco (MA), 22 de agosto de 2019.Antônio Donizete
Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

Finalidade: Intimar a parte requerente, através de Advogado(a)
Dr. DANILO ANDRADE MAIA OAB-MA 15.276-A
Processo n°: 0800018-09.2019.8.10.0053
Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
DEMANDANTE: MARCOS VINICIUS FERNANDES DE OLIVEIRA
DEMANDADO: LOJAS RENNER S.A.

SENTENÇA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS,com as partes acima identificadas e
nos autos qualificadas.
Aparte requerente alega, em síntese, que fez uma compra em uma das lojas da empresa demandada e foi descontado
indevidamente de sua conta o valor de R$800,00 (oitocentos reais).
Alega que foi na loja diversas vezes buscando resolver o problema administrativamente, entretanto, apesar das tentativas, não
obteve êxito.
Assim, requereu a condenação da demandada no pagamento dedanos morais e restituição em dobro de valor descontado
indevidamente.
Juntou documentos.
Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 08/03/2019, ambas as partes compareceram, entretanto
não houve acordo.
A empresa demandada apresentou Contestação (mov. 17776267), onde defendeu, em resumo: a ausência dos requisitos
configuradores da responsabilidade civil; inexistência de dano moral indenizável, já que o fato narrado pelo demandante não restou
demonstrado qual seria o dano sofrido; ausência de nexo de causalidade; inexistência de dano material, já que não houve má-fé
na cobrança. Subsidiariamente, em caso de condenação em dano mora, que este seja fixado em valor razoável. Por fim, requereu
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a total improcedência dos pedidos iniciais.
É o relatório. Decido.
As partes informaram em audiência que não possuem mais provas a produzir. Assim entendo que o feito encontra-se apto para
julgamento.
DO MÉRITO
Cumpre asseverar, de início, que a lide em questão é decorrente de relação consumerista, não restando, portanto, dúvidas acerca
da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie vertente.
Passando à análise do mérito, observa-se que o ponto fundamental da demanda é no tocante à legalidade do valor descontado da
conta do requerente, ou seja, saber se realmente trata-se de cobrança justa ou indevida.
Destaco que, tendo em vista a natureza da demanda, a instituição financeirarequerida responde objetivamente pelos danos
causados ao consumidor advindos de uma prestação de serviços defeituosa, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do
Consumidor, ou seja, o reconhecimento da responsabilidade do requerido prescinde da comprovação de culpa. Senão, vejamos, in
verbis:
Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
Dessa forma, basta a constatação do dano sofrido pelo consumidor e do nexo causal existente entre este e a conduta do
fornecedor, ou seja, falha no serviço prestado, para que se configure a prática de ato passível de indenização.
Com efeito, de acordo com o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado se comprovar
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro em decorrência da má prestação dos serviços, o que no caso em tela não se
vislumbra.
No caso dos autos, a parte autora sustenta que ao efetuar uma compra numa loja da empresa requerida, além de pagar o valor
cobrado, também foi descontado de sua conta o valor R$800,00 (oitocentos reais), razão pela qual entende como cobrança
indevida, já que feita sem sua autorização.
Neste ponto, vale observar que restou comprovado o desconto da conta bancária do requerente, notadamente através do extrato
bancário juntado aos autos juntamente com a inicial.
Demais disto, há nos autos a prova de que o demandante efetuou uma compra no valor de R$1.558,20, optando por pagar o valor
de R$700,00 no cartão de débito e R$858,20 em 04 parcelas, conforme comprovado através da nota fiscal e carnê anexados aos
autos.
Desta forma, entendo que os fatos narrados na inicial encontram amparo com a documentação juntada, transparecendo a
veracidade na ocorrência de tais fatos.
Por sua vez, a empresa demandada apenas contestou os argumentos elencados pelo demandante, entretanto, não juntou
documentos a fim de comprovar o que alegou. Contudo, Cabia a empresa requerida produzir provas capazes de desconstituir os
fatos alegados na exordial.
Ora se a parte autora alega que ocorreu um desconto indevido em sua conta, logicamente que caberia à empresa ré a prova de
que o desconto foi devido, ou seja, que fora realizada uma outra compra ou algo do tipo, juntando o comprovante nos autos, se for
o caso.
Ocorre que a demandada, não acostou aos autos qualquer prova da regularidade da cobrança, ou seja, que realizou uma cobrança
justa.
Entendo, todavia, que exatamente neste ponto reside a falha na prestação do serviço capaz de atrair o dever de reparar o dano
alegado pela parte autora, sobretudo, pelo fato de que o demandante conseguiu provar minimamente os fatos constitutivos de seu
direito, na medida em que carreou documentos comprobatórios do desconto feito pela ré em sua conta, sendo o bastante para o
caso.
Assim, pela análise das provas produzidas nos autos, restou evidenciada a falha na prestação de serviços por parte da
demandada, tendo em vista que a parte autora não poderia ser cobrada por dívida que não se responsabilizou e, muito menos,
contraiu.
Quanto aodesconto ora discutido, restando comprovado que foiefetuado indevidamente, deveráser ressarcido em dobro para o
demandante, conforme determina o art. 42, parágrafo único, do CDC.
Quanto ao dano moral, entendo que encontra-se presente no caso ora discutido, tendo em vista que tudo poderia ser resolvido
administrativamente, sem necessidade de resolução pela via judicial, já que o demandante procurou a empresa para solucionar o
problema, entretanto,nada foi resolvido.
Ademais, imperioso destacar que trata-se de um alto valor descontado, gerando assim uma grande frustração no consumidor, o
que, indubitavelmente, ultrapassa a sensação de mero aborrecimento do cotidiano.
Uma vez reconhecido o dano moral, ainda que exista a subjetividade da questão, devem ser consideradas as circunstâncias
apresentadas do caso e o valor deve ser fixado levando-se em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a
não causar enriquecimento sem causa ao ofendido, e nem ficar a sensação por parte da ofensora de que poderá repetir atos dessa
natureza, sem ser devidamente penalizada, portanto, tem caráter satisfativo (reparação pelo dano causado) e preventivo (para que
atos dessa natureza sejam evitados futuramente).
Neste contexto, seguindo precedentes jurisprudenciais, a fixação deve ficar em um patamar justo, obviamente que verificando cada
caso concreto. Assim, atendendo ao critério do lógico razoável e considerando a amplitude da falha, a extensão da lesão, o caráter
didático punitivo, a proporção do constrangimento e ainda a capacidade econômica e técnica da empresa demandada e as
condições pessoais do demandante, entendo adequado a fixação do valor de R$4.000,00 (quatromil reais) a título de danos
morais.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, paraCONDENARa empresa ré no pagamento
da importância de R$ 4.000,00 (quatromil reais) a título de DANOS MORAISaorequerente, com correção monetária e juros a partir

Página 1007 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



do arbitramento e ainda CONDENÁ-LAno valor de R$1.600,00(um mil e seiscentos reais), com correção monetária a partir do
evento respectivo (débito na conta) ejuros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a título de REPETIÇÃO DO INDÉBITO,
extinguindo a presente ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Cientes as partes que poderão interpor recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Franco-MA, 30 de agosto de 2019.

Antonio Donizete Aranha Baleeiro
Juiz de Direito

Finalidade: Intimar aspartes, através de Advogados(as)
Advogado(a) da parte requerente: Dr(a) JÉSSICA PEREIRA DA SILVA OAB/MA 18.062
Advogado(a) da parte requerida: DR. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB-MA 6.348A
Processo n°: 0801004-60.2019.8.10.0053
Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: ISABEL DA SILVA SOUSA
RÉU: BANCO BRADESCO SA

SENTENÇA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Trata-se deação regida pela Lei 9.099/95 (Juizados Especial Cível), com as partes acima identificadas e nos autos qualificadas.
Aduz que é aposentada e correntista do banco Bradesco, onde recebe seu benefício previdenciário, e ao retirar um extrato
bancário para simples conferência, percebeu que há tempos o Requerido vem descontando, indevidamente, valores de
sua conta referentes à “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO” sem a sua informação prévia e existência de
contrato específico que autorizasse tal operação.
Na Decisão inicial foi deferida a antecipação de tutela requerida no sentido de a empresa demandada se abster de efetuar novos
descontos na conta da parte autora.
Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, ambas as partes compareceram.
A parte demandada apresentou Contestação nos autos. Preliminarmente alegou carência de ação, consubstanciada na ausência
de requerimento administrativo ou reclamação apresentada parte autora. No mérito defendeu: a legalidade das cobranças, com
base na Resolução n° 3.919/10 do BACEN; o exercício regular de direito, não configurando sua conduta em qualquer ato ilícito;
impossibilidade de inversão do ônus da prova, já que a parte demandante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações;
impossibilidade de repetição do indébito, uma vez que não houve abusividade nas cobranças e nem pagamento em excesso;
inexistência de dano moral, pois o fato não gerou grande abalo moral na autora.
É o relatório. Decido.
Primeiramente, analisando a preliminar de carência de ação, levantada pela parte demandada, entendo que esta não merece
amparo.
Sobre a alegação de ausência de requerimento administrativo, entendo que o demandante tem a faculdade de reivindicar
indenização em juízo, quando se sentir prejudicado, de modo que a ausência da reivindicação por via administrativa não se traduz
em extinção da obrigação. É cediço, na forma da lei e dos preceitos constitucionais, que o acesso ao judiciário não exige antes o
esgotamento das vias administrativas, não merecendo, pois, respaldo tal tese.
Quanto ao mérito, cabe destacar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n° 3.043/2018, ao qual
fixou a seguinte tese jurídica, que deve ser aplicada a todos os processos e, curso que versem sobre a matéria, no âmbito do
Estado do Maranhão:
“ É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de cartão
magnético do INSS e através da conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na
contratação de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos os limites de gratuidade previstos na Res. 3.191/2010 do
BACEN, desde que o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira.”
Observa-se que o ponto fundamental da demanda é no tocante à legalidade dos valores descontados da conta do requerente, ou
seja, saber se realmente existia alguma ligação contratual entre os envolvidos, a fim de possibilitar os descontos na conta do autor.
No caso dos autos, a parte autora sustenta que, apesar de possuir uma conta bancária com o banco demandado, este efetuou
alguns descontos em sua conta, razão pela qual entende como cobrança indevida, já que feita sem sua autorização, inclusive nem
mesmo fora informada.
Neste ponto, vale observar que restaram comprovados os descontos da conta bancária da requerente, notadamente através dos
extratos bancários juntados aos autos (movimento n°18656290), resultando no valor de R$852,37 (oitocentos e cinquenta e dois
reais e trinta e sete centavos).
Diante dos fatos narrados na inicial, que apontam a ilegalidade das cobranças das tarifas, cabia à demandada produzir as provas
capazes de desconstituir os fatos alegados na exordial, sob pena de se exigir a produção de verdadeira prova “diabólica” à parte
autora.
Ora se a parte autora alega que não foi informada e não autorizou as cobranças, logicamente que caberia à empresa ré a prova da
existência de um contrato, juntando-o nos autos, se for o caso.
Ocorre que a demandada não acostou aos autos qualquer prova da regularidade das cobranças, apenas Contestou a inicial sem
juntar nada.
O banco não pode simplesmente sair cobrando tarifas dos usuários sem a autorização destes ou sem ao menos informá-los
previamente.
Entendo, todavia, que exatamente neste ponto reside a falha na prestação do serviço capaz de atrair o dever de reparar o dano
alegado pela parte autora, sobretudo, pelo fato de que o demandante conseguiu provar minimamente os fatos constitutivos de seu
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direito, na medida em que carreou documentos comprobatórios dos descontos feitos pela ré em sua conta, sendo o bastante para
o caso.
Quanto aos descontos, restando comprovado nos autos que foram efetuados indevidamente, deverão ser ressarcidos em dobro
para o demandante, conforme determina o art. 42, parágrafo único, do CDC.
No que concerne ao dano moral pleiteado, entendo que este restou caracterizado nos autos, já que ao realizarem-se descontos
indevidos na conta bancária da autora, esta ficou com o poder aquisitivo reduzido, o que faz uma grande diferença para quem
ganha pouco e cada centavo faz diferença. Obviamente que tal fato causou prejuízos ao patrimônio moral da autora, ultrapassando
o mero dissabor do cotidiano.
Uma vez reconhecido o dano moral, ainda que exista a subjetividade da questão, devem ser consideradas as circunstâncias
apresentadas do caso e o valor deve ser fixado levando-se em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a
não causar enriquecimento sem causa ao ofendido, e nem ficar a sensação por parte da ofensora de que poderá repetir atos dessa
natureza, sem ser devidamente penalizada, portanto, tem caráter satisfativo (reparação pelo dano causado) e preventivo (para que
atos dessa natureza sejam evitados futuramente).
Neste contexto, seguindo precedentes jurisprudenciais, a fixação deve ficar em um patamar justo, obviamente que verificando cada
caso concreto. Assim, atendendo ao critério do lógico razoável e considerando a amplitude da falha, a extensão da lesão, o caráter
didático punitivo, a proporção do constrangimento e ainda a capacidade econômica e técnica da empresa demandada e as
condições pessoais do demandante, entendo adequado a fixação do valor de R$3.000,00 (trêsmil reais) a título de danos morais.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, paraDECLARARinexistente a existência de
relação jurídica entre as partes, bem como CONDENARa empresa ré no pagamento da importância de R$ R$3.000,00 (trêsmil
reais)a título de DANOS MORAISaorequerente, com correção monetária e juros a partir do arbitramento e ainda CONDENÁ-LAno
valor de R$1.704,74(um mil setecentos e quatro reais e setenta e quatrocentavos), com correção monetária a partir do evento
respectivo (débitos na conta) ejuros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a título de REPETIÇÃO DO INDÉBITO,
extinguindo a presente ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Mantenho os efeitos da DECISÃO proferida no mov. 20285750, confirmando a tutela de urgência.
Cientes as partes que poderão interpor recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Franco-MA, 30 de agosto de 2019.

Antonio Donizete Aranha Baleeiro
Juiz de Direito

Finalidade: Intimar a parte requerente, através de Advogado(a)
Advogado(a) da parte requerente: Dr(a) CARLOS HENRIQUE BELFORT MOTA OAB/MA 15.545
Processo n. 0801764-09.2019.8.10.0053
Classe processual: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
Assunto: [Indenização por Dano Moral]
Parte requerente: ANTONIO GONCALVES DE BRITO
Parte requerida: BANCO BRADESCO SA

DECISÃO
A parte autora, qualificada nos autos, ajuizou a presente açãoe requereu a tutela provisória de urgência, para a suspensão de
descontos em sua conta bancária.
Alegou, em resumo, que não fez o referido empréstimo narrado na inicial, não assinou contrato para a obtenção deste empréstimo
na data constante, também não recebeu nenhum valor, que correspondesse ao empréstimo, sendo este indevido, portanto.
Juntou os documentos.
É o breve relato. Decido.
Neste momento processual, inexiste comprovação suficiente de que o referido empréstimo não foi contratado voluntariamente.
Ademais, nem mesmo foram juntados extratos bancários aptos a indicarem se o autor recebeu o empréstimo em sua conta.
O pleito liminar baseado em tutela de urgência não resta demonstrado com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito da parte autora, havendo necessidade de ouvir a parte adversa sobre sua versão dos fatos alegados. Portanto, indefiroo
pedido de tutela provisória neste momento processual, reservando-me ao direito apreciá-lo futuramente, se for o caso.
Nos termos do artigo 334, do NCPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, para o dia 11/11/2019, às
09h00min, devendo as partes observar do disposto no art. 334, parágrafos e incisos, do CPC, quanto à ausência na audiência.
A parte ré deverá, querendo, contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da audiência (CPC, art. 335, incisos I e II).
Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade judiciária.
Cite-se e intime-se a parte ré.
Intime-se a parte autora via advogado(a).
OBSERVAÇÃO –Altere-se a classe processual dos autos, fazendo constar que trata-se de processo pertencente ao rito ordinário.
Porto Franco/MA, 16de agostode 2019.

Antonio Donizete Aranha Baleeiro
Juiz de Direito

Finalidade: Intimar a parte requerente, através de Advogado(a)
Advogado(a) da parte requerente: Dr(a) CARLOS HENRIQUE BELFORT MOTA OAB/MA 15.545
Processo n. 0801769-31.2019.8.10.0053
Classe processual: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
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Assunto: [Indenização por Dano Moral]
Parte requerente: ANTONIO GONCALVES DE BRITO
Parte requerida: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Decisão
A parte requerente está a pleitear tutela antecipada, inaudita altera parte, com o objetivo específico de suspender descontos nos
valores de seu benefício previdenciário.
Aduz que possui conta apenas para o recebimento de seu benefício previdenciário, e ao retirar um extrato bancário para
simples conferência, percebeu que há tempos o Requerido vem descontando, indevidamente, valores de sua conta, referentes
auma espécie de taxa,sem a sua informação prévia e existência de contrato específico que autorizasse tal operação.
Instrui o pedido com documentos.
DECIDO.
No processo de conhecimento devem-se apurar os fatos para posterior aplicação do direito, entretanto, algumas medidas
provisórias podem ser determinadas antes do julgamento da lide, quando se justificam, estando presentes os requisitos do “fumus
boni iuris” e “periculum in mora” , para evitar a ineficácia do provimento final ou agravamento de lesão em decorrência da demora,
pelos prazos e atos indispensáveis ao trâmite processual (art. 297, do CPC, art. 84, § 3º, da Lei 8078/90-CDC, entre outros).
Presente o requisito do fumus boni iuris, porque o demandante se comporta, em princípio, como pessoa que não solicitou tal
serviço, preocupada em resolver o problema, pois propôs a ação visando desconstituir a cobrança assumindo a responsabilidade
pelas declarações de que não autorizou os descontos, e por outro lado, se não demonstrar plausibilidade nas suas alegações,
serão facilmente rechaçadas, mediante documento autorizativo, que se existir, pode e deve ser apresentado imediatamente pelo
demandado.
Presente também o do periculum in mora, e com muito mais razão, eis que não se deve admitir o prolongamento de descontos de
valores que não foram autorizados, não se justificando, até prova em contrário, como me reporto no parágrafo anterior, a
continuação do impasse.
Assim, entendo que a liminar deve ser deferida, até porque, não vislumbro o perigo da irreversibilidade, já que, se for o caso, os
descontos podem ser novamente restabelecidos, e por outro lado, a parte autora tem endereço fixo e terá como assumir sua
responsabilidade em caso da não plausibilidade de seus argumentos, como já dito.
Portanto, CONCEDOa liminar em tutela provisória urgente pleiteada, ao tempo em que determino a suspensão imediata dos
descontos mensais em relação à taxacobrada pela empresa ré na conta doautora, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos
reais), em favor do autor, para o caso de descumprimento, que deverá incidir a partir de cada cobrança indevida, a contar da
intimação desta decisão.
Nos termos do artigo 334, do NCPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, para o dia 11/11/2019, às
09h15min, devendo as partes observar do disposto no art. 334, parágrafos e incisos, do CPC, quanto à ausência na audiência.
A parte ré deverá, querendo, contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da audiência (CPC, art. 335, incisos I e II).
Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade judiciária.
Cite-se e intime-se a parte ré.
Intime-se a parte autora via advogado(a).
OBSERVAÇÃO –Altere-se a classe processual dos autos, fazendo constar que trata-se de processo pertencente ao rito ordinário.
Porto Franco/MA, 16de agosto de 2019.

Antonio Donizete Aranha Baleeiro
Juiz de Direito

Finalidade: Intimar a parte requerente, através de Advogado(a)
Advogado(a) da parte requerente: Dr(a)Eduardo Gomes Pereira OAB/MA 8144
Processo n° 0801882-82.2019.8.10.0053
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Autor: ROSALVO RODRIGUES CARDOSO
Réu: E DELPIN CORREA - ME e outros

DESPACHO
1. Recebo a petição inicial, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil de
2015.
2. Com fulcro nos artigos 98 e 99 do Novo CPC, concedo à parte autora a gratuidade da justiça.
3. Nos termos do artigo 334 do NCPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 04/11/2019 às 09h45min,
observando-se a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de
antecedência da data designada para a audiência.
3.1. A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado.
3.2. As partes autora e ré deverão ser alertadas (o autor, por meio de intimação na pessoa de seu advogado; o réu, no mandado)
de que:
a) O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado;
b) As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos;
c) A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir;
3.3. A parte ré deverá ainda ser alertada, no mesmo mandado, de que eventual desinteresse na realização da audiência de
conciliação deverá ser informado por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da
audiência (art. 334, § 5º, do CPC de 2015).
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4. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora para comparecimento, informando-as do seguinte:
a) obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença;
b) caso contrário, ou se qualquer das partes não comparecer à audiência, terá a parte requerida, nos termos do artigo 335, I, do
NCPC, prazo de 15 (quinze) dias para oferecer defesa, contados da data da audiência, sob pena de revelia, consoante
previsão do artigo 344 do NCPC vigente, ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma;
5. Infrutífera a conciliação (ou não tendo ocorrido a audiência por qualquer motivo) e apresentada contestação no prazo acima,
intime-se a parte autora a impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do NCPC ).
5.1 Na sequência, intimem-se as partes a especificarem as provas que eventualmente pretendam produzir, justificando
concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento, no prazo de 10 (dez) dias.
6. Após, retornem conclusos para saneamento ou julgamento conforme o estado do processo.
7. Cite-se e Intime-se a parte ré.
8. Intime-se a parte autora, via advogado.

Porto Franco/MA, 9 de agosto de 2019
Antonio Donizete Aranha Baleeiro

Juiz de Direito

Finalidade: Intimar a parte requerente, através de Advogado(a)
Dr(a) JOSÉ GABRIEL DE VASCONCELOS NETO – OAB/MA 16.123
Processo n. 0801899-21.2019.8.10.0053
Classe processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Assunto: [Irregularidade no atendimento, Práticas Abusivas]
Parte requerente: MARIA ROSA GOMES COSTA
Parte requerida: JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

Decisão
Pleiteia a parte requerente medida liminar em tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, com o objetivo específico de
determinar que a parte requerida restabeleça a conexão de internet de sua residência.
Relata, em resumo, que está com todas as suas faturas pagas, contudo, encontra-se com a conexão da internet suspensa.
Instrui o pedido com documentos, dentre eles vários comprovantes de pagamento das faturas.
Relatei. Decido.
Estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento da liminar em tutela provisória.
Ofumus boni jurisevidencia-se pelos fatos alegados e documentos juntados com a inicial, deles transparecendo a razoabilidade e
plausibilidade do direito invocado, e as informações trazidas, em princípio, são de suspensão de serviçosindevida, pois diante das
informações inicialmente trazidas aos autos, deduz-se que as faturas estão todas pagas.
O periculum in mora, por sua vez, restaevidente pelos prejuízos que a ausência de tal serviço pode ocasionar à requerente, ainda
mais por período indeterminado, se fosse o caso de aguardar pelo deslinde final da lide.
Descartado o perigo da irreversibilidade, por tratar-se de medida reversível em sua essência, reversão que se permite
processualmente, eis que provisória é a decisão. Inclusive, a requerente deverá continuar efetuando o pagamento das faturas.
Entendo cabível a aplicação de multa diária, em favor da parte demandante, sendo a obrigação de abster-se, a astreintestem o
escopo de forçar o cumprimento da obrigação, com amparo legal, consoante os artigos 297 c/c 537, ambos do Novo Código de
Processo Civil.
Destarte, com supedâneo no art. 300, do CPC/2015, DEFIRO, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada,
ao tempo que determino à parte requerida querestabeleça, imediatamente, a conexão de internet na residência da requerente,
mantendo-se enquanto conservada esta decisão, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentosreais) por dia, em caso de
descumprimento, limitado, inicialmente, ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e acrescento que ainda posso determinar outras
medidas coercitivas, levando-se em conta o princípio da efetividade das decisões judiciais.
Nos termos do artigo 334, do NCPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, para o dia 04/11/2019, às
11h30min, devendo as partes observaremdo disposto no art. 334, parágrafos e incisos, do CPC, quanto à ausência na audiência.
A parte ré deverá, querendo, contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da audiência (CPC, art. 335, incisos I e II).
Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade judiciária.
Cite-se e intime-se a parte ré.
Intime-se a parte autora via advogado(a).
Porto Franco/MA, 16de agosto de 2019.

Antonio Donizete Aranha Baleeiro
Juiz de Direito

Finalidade: Intimar a parte requerente, através de Advogado(a)
Dr(a) Edenilton Aguiar da Silva - OAB/MA nº 11.157
Processo n° 0801973-75.2019.8.10.0053
PETIÇÃO CÍVEL (241)
Demandante: MARIA ONEDES MACHADO FERREIRA
Demandado: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)

DESPACHO
Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 04/10/2019 às 11h:15min.
CITE-SE E INTIME-SE a parte demandada, com as advertências legais.
Intime-se a parte demandante, via advogado.
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Porto Franco/MA, 9 de agosto de 2019
Antonio Donizete Aranha Baleeiro

Juiz de Direito

Finalidade: Intimar aspartes, através de Advogados(as)
Advogado(a) da parte requerente: Dr(a) Karla Milhomem da Silva - OAB/MA 10.332
Advogado(a) da parte reuerida: Dr(a) Dr. RUBENS GASPAR SERRA OAB/SP 119859
Processo n°: 0802038-07.2018.8.10.0053
Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
DEMANDANTE: JOAO DE SOUSA MACIEL
DEMANDADO: BANCO BRADESCO SA

SENTENÇA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Trata-se deação regida pela Lei 9.099/95 (Juizados Especial Cível), com as partes acima identificadas e nos autos qualificadas.
Aparte requerente alega, em síntese, é correntista do banco Bradesco (conta nº 0002923-8, agência 1816) onde abriu sua
conta apenas para o recebimento de seu benefício previdenciário, e ao retirar um extrato bancário para simples
conferência, percebeu que há tempos o Requerido vem descontando, indevidamente, valores de sua conta referentes à,
“TARIFA BANCÁRIA – CESTA BASICA DE SERVIÇOS e CESTA FACIL ECONOMICA” sem a sua informação prévia e
existência de contrato específico que autorizasse tal operação.
Na Decisão inicial foi deferida a antecipação de tutela requerida no sentido de a empresa demandada se abster de efetuar novos
descontos na conta da parte autora.
Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, ambas as partes compareceram.
A parte demandada apresentou Contestação nos autos. No mérito defendeu: inexistência de defeito na prestação do serviço, já
que totalmente observada as regras contratuais da relação de consumo; a absoluta legalidade na conduta do réu; o exercício
regular de direito, tendo em vista a existência de contrato com o demandante e a instituição financeira; impossibilidade de
repetição do indébito, uma vez que não houve abusividade nas cobranças e nem pagamento em excesso; inexistência de dano
moral, pois o fato não gerou grande abalo moral no autor.
É o relatório. Decido.
Como as partes afirmaram em audiência que não possuem mais provas a produzir, entendo que o processo encontra-se apto para
julgamento.
Quanto ao mérito da causa, cabe destacar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n°
3.043/2018, ao qual fixou a seguinte tese jurídica, que deve ser aplicada a todos os processos e, curso que versem sobre a
matéria, no âmbito do Estado do Maranhão:
“ É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de cartão
magnético do INSS e através da conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na
contratação de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos os limites de gratuidade previstos na Res. 3.191/2010 do
BACEN, desde que o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira.”
Observa-se que o ponto fundamental da demanda é no tocante à legalidade dos valores descontados da conta do requerente, ou
seja, saber se realmente existia alguma ligação contratual entre os envolvidos, a fim de possibilitar os descontos na conta do autor.
No caso dos autos, a parte autora sustenta que, apesar de possuir uma conta bancária com o banco demandado, este efetuou
alguns descontos em sua conta, razão pela qual entende como cobrança indevida, já que feita sem sua autorização, inclusive nem
mesmo fora informada.
Neste ponto, vale observar que restaram comprovados os descontos da conta bancária da requerente, notadamente através dos
extratos bancários juntados aos autos (movimentos n°15058185, 15058213e15058205), resultando no valor de R$1.111,95 (um mil
cento e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).
Diante dos fatos narrados na inicial, que apontam a ilegalidade das cobranças das tarifas, cabia à demandada produzir as provas
capazes de desconstituir os fatos alegados na exordial, sob pena de se exigir a produção de verdadeira prova “diabólica” à parte
autora.
Ora se a parte autora alega que não foi informada e não autorizou as cobranças, logicamente que caberia à empresa ré a prova da
existência de um contrato, juntando-o nos autos, se for o caso.
Ocorre que a demandada não acostou aos autos qualquer prova da regularidade das cobranças, apenas Contestou a inicial sem
juntar nada.
O banco não pode simplesmente sair cobrando tarifas dos usuários sem a autorização destes ou sem ao menos informá-los
previamente.
Entendo, todavia, que exatamente neste ponto reside a falha na prestação do serviço capaz de atrair o dever de reparar o dano
alegado pela parte autora, sobretudo, pelo fato de que o demandante conseguiu provar minimamente os fatos constitutivos de seu
direito, na medida em que carreou documentos comprobatórios dos descontos feitos pela ré em sua conta, sendo o bastante para
o caso.
Quanto aos descontos, restando comprovado nos autos que foram efetuados indevidamente, deverão ser ressarcidos em dobro
para o demandante, conforme determina o art. 42, parágrafo único, do CDC.
No que concerne ao dano moral pleiteado, entendo que este restou caracterizado nos autos, já que ao realizarem-se descontos
indevidos na conta bancária da autora, esta ficou com o poder aquisitivo reduzido, o que faz uma grande diferença para quem
ganha pouco e cada centavo faz diferença. Obviamente que tal fato causou prejuízos ao patrimônio moral da autora, ultrapassando
o mero dissabor do cotidiano.
Uma vez reconhecido o dano moral, ainda que exista a subjetividade da questão, devem ser consideradas as circunstâncias
apresentadas do caso e o valor deve ser fixado levando-se em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a
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não causar enriquecimento sem causa ao ofendido, e nem ficar a sensação por parte da ofensora de que poderá repetir atos dessa
natureza, sem ser devidamente penalizada, portanto, tem caráter satisfativo (reparação pelo dano causado) e preventivo (para que
atos dessa natureza sejam evitados futuramente).
Neste contexto, seguindo precedentes jurisprudenciais, a fixação deve ficar em um patamar justo, obviamente que verificando cada
caso concreto. Assim, atendendo ao critério do lógico razoável e considerando a amplitude da falha, a extensão da lesão, o caráter
didático punitivo, a proporção do constrangimento e ainda a capacidade econômica e técnica da empresa demandada e as
condições pessoais do demandante, entendo adequado a fixação do valor de R$3.000,00 (trêsmil reais) a título de danos morais.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, paraDECLARARinexistente a existência de
relação jurídica entre as partes, bem como CONDENARa empresa ré no pagamento da importância de R$ R$3.000,00 (trêsmil
reais)a título de DANOS MORAISaorequerente, com correção monetária e juros a partir do arbitramento e ainda CONDENÁ-LAno
valor de R$2.223,90(dois mil duzentos e vinte e três reais ereais e noventacentavos), com correção monetária a partir do evento
respectivo (débitos na conta) ejuros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a título de REPETIÇÃO DO INDÉBITO,
extinguindo a presente ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Mantenho os efeitos da DECISÃO proferida no mov. 15105434, confirmando a tutela de urgência.
Cientes as partes que poderão interpor recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Franco-MA, 30 de agosto de 2019.

Antonio Donizete Aranha Baleeiro
Juiz de Direito

Processo n°: 0802038-07.2018.8.10.0053
Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
DEMANDANTE: JOAO DE SOUSA MACIEL
DEMANDADO: BANCO BRADESCO SA

SENTENÇA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Trata-se de ação regida pela Lei 9.099/95 (Juizados Especial Cível), com as partes acima identificadas e nos autos qualificadas. 
A parte requerente alega, em síntese, é correntista do banco Bradesco (conta nº 0002923-8, agência 1816) onde abriu sua conta
apenas para o recebimento de seu benefício previdenciário, e ao retirar um extrato bancário para simples conferência, percebeu
que há tempos o Requerido vem descontando, indevidamente, valores de sua conta referentes à, “TARIFA BANCÁRIA – CESTA
BASICA DE SERVIÇOS e CESTA FACIL ECONOMICA” sem a sua informação prévia e existência de contrato específico que
autorizasse tal operação.

Na Decisão inicial foi deferida a antecipação de tutela requerida no sentido de a empresa demandada se abster de

efetuar novos descontos na conta da parte autora.

Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, ambas as partes compareceram.

A parte demandada apresentou Contestação nos autos. No mérito defendeu: inexistência de defeito na prestação do

serviço, já que totalmente observada as regras contratuais da relação de consumo; a absoluta legalidade na conduta do réu; o

exercício regular de direito, tendo em vista a existência de contrato com o demandante e a instituição financeira; impossibilidade de

repetição do indébito, uma vez que não houve abusividade nas cobranças e nem pagamento em excesso; inexistência de dano

moral, pois o fato não gerou grande abalo moral no autor.

É o relatório. Decido.

Como as partes afirmaram em audiência que não possuem mais provas a produzir, entendo que o processo encontra-se

apto para julgamento.

Quanto ao mérito da causa, cabe destacar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n°

3.043/2018, ao qual fixou a seguinte tese jurídica, que deve ser aplicada a todos os processos e, curso que versem sobre a

matéria, no âmbito do Estado do Maranhão:

“ É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de

cartão magnético do INSS e através da conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas

bancárias na contratação de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos os limites de gratuidade previstos na

Res. 3.191/2010 do BACEN, desde que o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira.”

Observa-se que o ponto fundamental da demanda é no tocante à legalidade dos valores descontados da conta do

requerente, ou seja, saber se realmente existia alguma ligação contratual entre os envolvidos, a fim de possibilitar os descontos na

conta do autor.

No caso dos autos, a parte autora sustenta que, apesar de possuir uma conta bancária com o banco demandado, este

efetuou alguns descontos em sua conta, razão pela qual entende como cobrança indevida, já que feita sem sua autorização,

inclusive nem mesmo fora informada.

Neste ponto, vale observar que restaram comprovados os descontos da conta bancária da requerente, notadamente

Página 1013 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



através dos extratos bancários juntados aos autos (movimentos n° 15058185, 15058213 e 15058205), resultando no valor de

R$1.111,95 (um mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Diante dos fatos narrados na inicial, que apontam a ilegalidade das cobranças das tarifas, cabia à demandada produzir

as provas capazes de desconstituir os fatos alegados na exordial, sob pena de se exigir a produção de verdadeira prova

“diabólica” à parte autora.

Ora se a parte autora alega que não foi informada e não autorizou as cobranças, logicamente que caberia à empresa ré

a prova da existência de um contrato, juntando-o nos autos, se for o caso.

Ocorre que a demandada não acostou aos autos qualquer prova da regularidade das cobranças, apenas Contestou a

inicial sem juntar nada.

O banco não pode simplesmente sair cobrando tarifas dos usuários sem a autorização destes ou sem ao menos

informá-los previamente.

Entendo, todavia, que exatamente neste ponto reside a falha na prestação do serviço capaz de atrair o dever de reparar

o dano alegado pela parte autora, sobretudo, pelo fato de que o demandante conseguiu provar minimamente os fatos constitutivos

de seu direito, na medida em que carreou documentos comprobatórios dos descontos feitos pela ré em sua conta, sendo o

bastante para o caso.

Quanto aos descontos, restando comprovado nos autos que foram efetuados indevidamente, deverão ser ressarcidos

em dobro para o demandante, conforme determina o art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que concerne ao dano moral pleiteado, entendo que este restou caracterizado nos autos, já que ao realizarem-se

descontos indevidos na conta bancária da autora, esta ficou com o poder aquisitivo reduzido, o que faz uma grande diferença para

quem ganha pouco e cada centavo faz diferença. Obviamente que tal fato causou prejuízos ao patrimônio moral da autora,

ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Uma vez reconhecido o dano moral, ainda que exista a subjetividade da questão, devem ser consideradas as

circunstâncias apresentadas do caso e o valor deve ser fixado levando-se em conta o princípio da razoabilidade e

proporcionalidade, de modo a não causar enriquecimento sem causa ao ofendido, e nem ficar a sensação por parte da ofensora de

que poderá repetir atos dessa natureza, sem ser devidamente penalizada, portanto, tem caráter satisfativo (reparação pelo dano

causado) e preventivo (para que atos dessa natureza sejam evitados futuramente).

Neste contexto, seguindo precedentes jurisprudenciais, a fixação deve ficar em um patamar justo, obviamente

que verificando cada caso concreto. Assim, atendendo ao critério do lógico razoável e considerando a amplitude da falha,

a extensão da lesão, o caráter didático punitivo, a proporção do constrangimento e ainda a capacidade econômica e

técnica da empresa demandada e as condições pessoais do demandante, entendo adequado a fixação do valor de R$3.000,00 (três

mil reais) a título de danos morais.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para DECLARAR inexistente a

existência de relação jurídica entre as partes, bem como CONDENAR a empresa ré no pagamento da importância de R$

R$3.000,00 (três mil reais) a título de DANOS MORAIS ao requerente, com correção monetária e juros a partir do arbitramento e

ainda CONDENÁ-LA no valor de R$2.223,90 (dois mil duzentos e vinte e três reais e reais e noventa centavos), com correção

monetária a partir do evento respectivo (débitos na conta) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a título de

REPETIÇÃO DO INDÉBITO, extinguindo a presente ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Mantenho os efeitos da DECISÃO proferida no mov. 15105434 , confirmando a tutela de urgência.

Cientes as partes que poderão interpor recurso no prazo de 10 (dez) dias.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Porto Franco-MA, 30 de agosto de 2019.

Antonio Donizete Aranha Baleeiro

Juiz de Direito

Finalidade: Intimar a parte requerente, através de Advogado(a)
Dr(a) Sayara Camila Sousa Lima - OAB/MA 15.215
Processo n° 0802350-46.2019.8.10.0053
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Autor: CRISTIANE MIRANDA DE SOUSA
Réu: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

DESPACHO
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1. Recebo a petição inicial, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil de
2015.
2. Com fulcro nos artigos 98 e 99 do Novo CPC, concedo à parte autora a gratuidade da justiça.
3. Nos termos do artigo 334 do NCPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 04/11/2019 às 11h00min,
observando-se a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de
antecedência da data designada para a audiência.
3.1. A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado.
3.2. As partes autora e ré deverão ser alertadas (o autor, por meio de intimação na pessoa de seu advogado; o réu, no mandado)
de que:
a) O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado;
b) As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos;
c) A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir;
3.3. A parte ré deverá ainda ser alertada, no mesmo mandado, de que eventual desinteresse na realização da audiência de
conciliação deverá ser informado por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da
audiência (art. 334, § 5º, do CPC de 2015).
4. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora para comparecimento, informando-as do seguinte:
a) obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença;
b) caso contrário, ou se qualquer das partes não comparecer à audiência, terá a parte requerida, nos termos do artigo 335, I, do
NCPC, prazo de 15 (quinze) dias para oferecer defesa, contados da data da audiência, sob pena de revelia, consoante
previsão do artigo 344 do NCPC vigente, ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma;
5. Infrutífera a conciliação (ou não tendo ocorrido a audiência por qualquer motivo) e apresentada contestação no prazo acima,
intime-se a parte autora a impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do NCPC ).
5.1 Na sequência, intimem-se as partes a especificarem as provas que eventualmente pretendam produzir, justificando
concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento, no prazo de 10 (dez) dias.
6. Após, retornem conclusos para saneamento ou julgamento conforme o estado do processo.
7. Cite-se e Intime-se a parte ré.
8. Intime-se a parte autora, via advogado.

Porto Franco/MA, 9 de agosto de 2019
Antonio Donizete Aranha Baleeiro

Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0000536-03.2017.8.10.0053 (5362017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: EDUARDO GOMES PEREIRA 
ADVOGADO: EDUARDO GOMES PEREIRA ( OAB 8144-MA )
EXECUTADO: JOAREZ SATIRES DE SOUSA 
Finalidade: Intimar a parte Exequente, através de advogado do inteiro teor da Sentença Cível proferida nos autos, conforme
adiante se vê:
Autos nº 536-03.2017.8.10.0053Ação: Execução De Título Executivo ExtrajudicialExequente: Eduardo Gomes PereiraExecutado:
Joarez Satires de SousaSENTENÇA CÍVELTrata-se de AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL entre as
partes acima indicadas e qualificadas nos autos. A parte autora foi intimada para proceder com o recolhimento das custas
processuais, no prazo de 15 dias sob pena de extinção sem resolução do mérito, conforme Despacho de fl. 09.Realizada a
intimação via DJE (fl. 10) e certificado o decurso do prazo (fl. 11), sem qualquer manifestação. É o relatório.A inicial, para ser
deferida, deve, obrigatoriamente, cumprir as disposições exigidas pelo Novo Código de Processo Civil, vindo acompanhada dos
documentos indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular do processo (art. 320 c/c 321 do NCPC ), dispondo do artigo 290
do CPC, que: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o
pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.No caso em comento, foi tomada a providência disposta no §
2º do artigo 99 do CPC, ou seja, foi dada à parte autora a oportunidade de recolher as custas processuais, de forma que essa
medida se tornou imprescindível para o prosseguimento regular do processo.Nesse sentido, é o entendimento
jurisprudencial:"(TJMA-0105360) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE
COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
DECISÃO MANTIDA. 1. Não atendida a determinação de emenda da petição inicial, com a complementação das custas
processuais, cumpre ao juiz indeferir a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. 2. A determinação de
intimação pessoal da parte (art. 267, § 1º, do CPC/73), para suprir a falta processual em 48 (quarenta e oito) horas, aplica-se
apenas aos casos previstos nos incisos II e III, do referido dispositivo, sendo desnecessária quando o processo é extinto, sem
julgamento do mérito, porque a parte deixou de emendar a inicial, na forma do art. 284 do CPC. 3. A ausência de fundamentos
novos aptos a infirmar a motivação que embasa a decisão agravada enseja o não provimento ao agravo regimental interposto 4.
Agravo improvido. (Processo nº 014305/2017 (207900/2017), 3ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Jamil de Miranda Gedeon Neto. DJe
11.08.2017)." In Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 68, jul./ago. 2019. 1 DVD. ISSN 1983-0297.Assim, permitiu-se à
parte autora suprir a irregularidade, e não obstante, a diligência não foi cumprida, o que impõe o indeferimento da inicial.Posto isto,
e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO a inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciar-lhe
o mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil.Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
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Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-
se.Porto Franco/MA, 27 de agosto de 2019.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001071-29.2017.8.10.0053 (10712017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXEQUENTE: WAGNER LUIZ FERNANDES JUNIOR 
ADVOGADO: WAGNER LUIZ FERNANDES JUNIOR ( OAB 16627-MA )
EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO 
Finalidade: Intimar a parte exequente, através de advogado do inteiro teor da Sentença Cível proferida nos autos, conforme
adiante se vê:
SENTENÇA CÍVELAutos do Processo n° 1071-29.2016.8.10.0053 Ação de Execução contra a Fazenda Pública Exequente:
Wagner Luiz Fernandes Júnior Executado: Estado do Maranhão.Conforme cópias da Decisão, Despachos e certidões acostadas
às fls. 23/31, o Estado do Maranhão foi condenado a pagar a quantia de R$1.203,84 (um mil, duzentos e três reais e oitenta e
quatro centavos) ao exequente, a título de honorários advocatícios por desempenho de advocacia dativa, consoante valores
descritos na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional Maranhense.O Estado do Maranhão,
devidamente citado, não protocolou petição/manifestação conforme às fis. 25 e31.Logo após, cumprindo o Despacho às fis. 27, foi
realizada a expedição do RPV em favor da parte exequente.Com o RPV expedido e após decorrido o prazo, o executado não
efetuou o pagamento e não se manifestou, sendo feito o bloqueio do valor (fl. 33) e, logo após, repassado para o exequente (fl.
36).É o que importa relatar. Passo a decidir.Nos termos do art. 924, inciso II, a execução será extinta quando a obrigação for
satisfeita.Deste modo, uma vez que o valor do RPV já foi pago ao exequente, não há mais o que se discutir nestes autos.Assim, o
caso é de extinção da execução, tendo em vista que a obrigação foi satisfeita.Pelo exposto, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, nos
termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos doCPC.Sem condenação em custas, eis que o ente sucumbente é isento. Sem
condenação em honorários advocaticios. Publique-se. Registre-se. Intime -se. Porto Franco (MA), 30 de agosto de 2019.Antônio
Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001681-94.2017.8.10.0053 (16812017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: EDENILTON AGUIAR DA SILVA
ADVOGADO: EDENILTON AGUIAR DA SILVA, OAB/MA 11.157
REU: ESTADO DO MARANHÃO
Finalidade: Intimar a parte autora, através de advogado do inteiro teor da Sentença Cível proferida nos autos, conforme adiante se
vê:
SENTENÇA CÍVELAutos do Processo nº 1681-94.2017.8.10.0053 Procedimento OrdinárioExequente: Edenilton Aguiar da
SilvaExecutado: Estado do MaranhãoConforme cópias das sentenças e certidões acostadas às fls. 08/26, o Estado do Maranhão
foi condenado a pagar a quantia de R$9.051,94 (nove mil e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) ao exequente, a
título de honorários advocatícios por desempenho de advocacia dativa, consoante valores descritos na tabela de honorários da
Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional Maranhense. O Estado do Maranhão, devidamente citado, protocolou petição de
impugnação à execução às fls. 30/32, alegando que a execução possui excesso, já que a taxa de juros utilizada foi a de 1%, sendo
que a correta seria 0,5%.Logo após, o exequente manifestou-se às fls. 41/48, onde concordou com a manifestação da executada,
bem como indicou o valor atualizado de R$6.683,29 (seis mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos).Com isso,
instado a se manifestar, o Estado do Maranhão apenas devolveu os presentes autos para que fosse procedido o prosseguimento
do feito para a expedição de RPV no valor indicado pelo exequente (fl. 56).Com o RPV expedido e após decorrido o prazo, o
executado não efetuou o pagamento, de modo que foi feito o bloqueio do valor (fl. 69) e, logo após, repassado para o exequente
(fl. 71).É o que importa relatar. Passo a decidir.Nos termos do art. 924, inciso II, a execução será extinta quando a obrigação for
satisfeita.Deste modo, uma vez que o valor do RPV já foi pago ao exequente, não há mais o que se discutir nestes autos. Assim, o
caso é de extinção da execução, tendo em vista que a obrigação foi satisfeita. Pelo exposto, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, nos
termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do CPC. Sem condenação em custas, eis que o ente sucumbente é isento.Sem
condenação em honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto Franco/MA, 28 de agosto de 2019.Antonio
Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001724-65.2016.8.10.0053 (17242016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXEQUENTE: KARLA MILHOMEM DA SILVA 
ADVOGADO: KARLA MILHOMEM DA SILVA ( OAB 10332-MA )
EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO
Finalidade: Intimar a parte exequente, através de advogado do inteiro teor da Sentença Cível proferida nos autos, conforme
adiante se vê:
SENTENÇA CÍVELAutos do Processo nº 1724-65.2016.8.10.0053 Ação de Execução contra a Fazenda PúblicaExequente: Karla
Milhomem da SilvaExecutado: Estado do Maranhão.Trata-se de ação de execução em face do ente público, onde o exequente,
visa o recebimento dos valores referentes aos honorários advocatícios por desempenho de advocacia dativa, consoante valores
descritos na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional Maranhense. O Estado do Maranhão foi citado
para pagar ou oferecer embargos no prazo legal, entretanto, não apresentou manifestação nos autos.Com isso, os cálculos
apresentados pelo exequente foram homologados, havendo a expedição de RPV.Decorrido o prazo, o executado não efetuou o
pagamento, de modo que foi feito o bloqueio do valor e, logo após, repassado para o exequente.É o que importa relatar. Passo a
decidir.Nos termos do art. 924, inciso II, a execução será extinta quando a obrigação for satisfeita.Deste modo, uma vez que o
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valor do RPV já foi pago ao exequente, não há mais o que se discutir nestes autos. Assim, o caso é de extinção da execução,
tendo em vista que a obrigação foi satisfeita. Pelo exposto, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925,
ambos do CPC. Sem condenação em custas, eis que o ente sucumbente é isento.Sem condenação em honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto Franco/MA, 28 de agosto de 2019.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz
de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0001819-61.2017.8.10.0053 (18192017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO AZEVEDO 
ADVOGADO: JAMMERSON DE JESUS MOREIRA ( OAB 14546-MA )
REU: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB/MG 109.730; e MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA, OAB/MG
63.440
Finalidade: Intimar as partes, através de advogados do inteiro teor da Sentença Cível proferida nos autos, conforme adiante se vê:
Sentença CívelAutos do Processo nº 1819-61.2017.8.10.0053 Procedimento OrdinárioAutor: Maria de Lourdes da Conceição
AzevedoRéu: Banco BMG S/ATrata-se ação com as partes acima identificadas e nos autos qualificadas.Pediu gratuidade judiciária
e esta foi deferida.Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação às fls. 36/65.Logo após, as partes protocolam petição
entabulando acordo, onde requerem sua devida homologação (fls. 152/153).Vieram os autos conclusos. Presentes os
pressupostos legais, HOMOLOGO, por SENTENÇA, para produzir seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado nos termos
da petição de fls. 152/153, cujos termos ficam fazendo parte integrante desta, julgando extinto o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do NCPC/2015.Nos termos do §3º do art. 90 do CPC, as partes ficam dispensadas
do pagamento de custas processuais remanescentes, se houver.Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Transitado em julgado, arquivem-se os autos.Porto Franco (MA), 29 de agosto de 2019.Antonio Donizete
Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0002333-48.2016.8.10.0053 (23342016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: KÉCIO AGUIAR FRANCO ROCHA
ADVOGADO: KÉCIO AGUIAR FRANCO ROCHA, OAB/MA 13.190
REU: O ESTADO DO MARANHÃO
Finalidade: Intimar a parte autora, através de advogado do inteiro teor da Sentença Cível proferida nos autos, conforme adiante se
vê:
SENTENÇA CÍVELAutos do Processo nº 2333-48.2016.8.10.0053 Ação de Execução contra a Fazenda PúblicaExequente: Kécio
Aguiar Franco RochaExecutado: Estado do Maranhão.Conforme cópias das sentenças e certidões acostadas às fls. 12/27, o
Estado do Maranhão foi condenado a pagar a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) ao exequente, a título de honorários
advocatícios por desempenho de advocacia dativa, consoante valores descritos na tabela de honorários da Ordem dos Advogados
do Brasil da Seccional Maranhense. O Estado do Maranhão, devidamente citado, protocolou petição de impugnação à execução
às fls. 81/82, alegando que a execução possui um excesso no valor de R$1.000,00 (um mil reais), ou seja, entende que o valor
devido ao exequente é somente a quantia de R$14.000,00 (quatorze mil reais).Logo após, o exequente manifesta-se às fls. 81,
concordando com a manifestação da executada e requerendo a expedição do RPV em seu favor.Com o RPV expedido e após
decorrido o prazo, o executado não efetuou o pagamento, sendo feito o bloqueio do valor (fl. 103) e, logo após, repassado para o
exequente (fl. 105).É o que importa relatar. Passo a decidir.Nos termos do art. 924, inciso II, a execução será extinta quando a
obrigação for satisfeita.Deste modo, uma vez que o valor do RPV já foi pago ao exequente, não há mais o que se discutir nestes
autos. Assim, o caso é de extinção da execução, tendo em vista que a obrigação foi satisfeita. Pelo exposto, julgo EXTINTA A
EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do CPC. Sem condenação em custas, eis que o ente sucumbente é
isento.Sem condenação em honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto Franco/MA, 28 de agosto de
2019.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0002854-56.2017.8.10.0053 (28542017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: NEURACY SILVA ROSA 
ADVOGADO: JOSENILDO GALENO TEIXEIRA ( OAB 11086-MA )
REU: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO E BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/MA 9.348A
Finalidade: Intimar as partes, através de advogado do inteiro teor da Sentença Cível proferida nos autos, conforme adiante se vê:
Sentença CívelAutos do Proc. nº 2854-56.2017.8.10.0053Procedimento OrdinárioRequerente: Neuracy Silva RosaRequerido:
Banco do Brasil S/A e Município de São João do Paraíso/MATrata-se de ação com as partes acima identificadas e nos autos
qualificadas.Deferido o pedido de gratuidade judiciária à autora.Ambas as partes requeridas foram citadas e apresentaram
Contestação.O processo tramitou regularmente, até que através da petição de fl. 76 a parte autora requereu a extinção da
ação.Instadas a se manifestarem, os requeridos concordaram com a extinção da ação, manifestando pelo desinteresse no
prosseguimento do feito.Vieram-me os autos conclusos. Assim, o caso é de homologação da desistência, extinguindo-se o feito
sem resolução do mérito, tendo por base o art. 485, inciso VIII, do CPC. Pelo exposto, homologo a desistência e julgo EXTINTO O
FEITO, sem resolução do mérito, com base no artigo acima citado. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais
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e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC. Todavia, com base no
art. 98, § 3o do CPC/15 suspendo a exigibilidade de tais verbas até que o credor demonstre que a autora possui condições de
pagá-las, já que é amparada pela gratuidade judiciária, observado o prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando não mais poderão
ser exigidas.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com a respectiva baixa na distribuição.Porto Franco/MA, 29 de agosto de
2019.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

Segunda Vara de Porto Franco

PROCESSO Nº 0000600-86.2012.8.10.0053 (6002012)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: AUDIOLAR C. . D. COSTA MÓVEIS
ADVOGADO: KARLA MILHOMEM DA SILVA ( OAB 10332-MA )

EXECUTADO: MARGARETE FERREIRRA MIRANDA

DESPACHOVistos etc.Defiro o pedido de fl. 55, suspenda a tramitação do feito até 10/06/2021.Após, o decurso do prazo supracitado, intime-se o exequente para
solicitar o que entender de direito, no prazo de 05 dias.Porto Franco/MA, 28/08/2019.ALESSANDRA LIMA SILVA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca
de Porto Franco/MA Resp: 179200

PROCESSO Nº 0002268-19.2017.8.10.0053 (22682017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP)

INVESTIGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO

INVESTIGADO: SANDRA MARIA DOS SANTOS GOEDEL
ADVOGADO: JUAREZ RODRIGUES TARÃO ( OAB 6100A-MA )

DESPACHOVistos etc.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/10/2019, às 14:00 horas, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal,
onde serão tomadas as declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, ressalvando o disposto no art. 222, do
CPP, bem como aos esclarecimentos dos peritos, as acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.Porto
Franco/MA, 28/08/2019.ALESSANDRA LIMA SILVA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Porto Franco/MA Resp: 179200

PROCESSO Nº 0003117-25.2016.8.10.0053 (31182016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: WALTER ALVES ANDRADE NETO ( OAB 7047-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Processo nº 3117-25.2016.8.10.0053Requerente: JOAQUIM PEREIRA DA SILVARequerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO DESPACHOVistos
etc.Intime-se o Requerido, através de seu advogado para se manifestar se ainda possui interesse no julgamento dos emabrgos de declaração interpostos às fls.
155/160, face a petição de cumprimento do pagamento do acordo entabulado entre as partes, à fl. 196. Cumpra-se. Expedientes necessários.Porto Franco/MA,
28/08/2019.ALESSANDRA LIMA SILVA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Porto Franco/MA Resp: 179200

PROCESSO Nº 0000834-34.2013.8.10.0053 (8362013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

Processo n.º 834-34.2013.8.10.0053Execução de Alimentos. SentençaTrata-se de Execução de Alimentos proposta pelo Ministério Público Estadual, em razão
de dívida alimentícia.Na tentativa de cumprimento do mandado de prisão do executado, este apresentou recibo de depósito feito em nome da exequente,
conforme fl. 100. É o relatório. Forçosa é a extinção do feito, pelo pagamento das pensões em atraso.Assim sendo, julgo extinta a presente execução nos termos
do art. 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se, devida baixa na
distribuição.Porto Franco/MA, 14 de janeiro de 2018. Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2º Vara da Comarca de Porto Franco Resp: 179200

Processo nº. 0802639-13.2018.8.10.0053
Ação: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
REQUERENTE: SEGREDO DE JUSTIÇA
REQUERIDO: SEGREDO DE JUSTIÇA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerente de todo teor da SENTENÇA proferida nos autos em tela, nos termos adiante
transcritos:
Vistos etc.
Trata-se de ação deAveriguação de Paternidadeproposta por , menor, devidamente representado por sua mãe, Sra. em face do
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genitor, todos já qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na petição inicial.
A demanda encontra-se aguardando atos que competem aos autores para sua continuidade.
A parte autora não foi localizada para ser intimada para suprir os atos necessários a continuidade da ação.
Vieram os autos conclusos.
Eis o que importava relatar. Decido.
O caso é de extinção da ação sem resolução de mérito, por abandono da causa pela parte Autora.
Preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as
diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.
No caso em testilha, as Requerentes, apesar de devidamente intimadas, pessoalmente, não se manifestaram nos autos até esta
data, deixando de promover conduta imprescindível ao prosseguimento do feito, que se encontra aguardando a prática de atos que
lhe competem para o regular andamento.
Frise-se, que se a ação é o direito de pedir ao Estado-juiz a proteção e tutela jurisdicional em um caso concreto, e se não mais
subsiste o interesse da parte a requerer tal tutela, revela-se desnecessário o provimento jurisdicional invocado.
Com efeito, depreende-se que o feito encontra-se hámais de dois meses, sem qualquer manifestação da parte autora, omissão
essa que conduz à compreensão de abandono da demanda.
Ante o exposto, considerando o abandono da causa pela parte Autora, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo
Civil, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Custas pela parte Requerente, que ficarão suspensas a teor do disposto no art. 98, §3°, do CPC, face a gratuidade judiciária já
concedida. Sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Não sendo localizadas as partes nos endereços informados nos autos, considero desde já válidas suas intimações, nos termos do
artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Autorizo desde já o desentranhamento dos documentos que acompanharam a inicial, com as cautelas de praxe, caso seja
solicitado.
Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao
Juízo.
Expedientes necessários (mandado/ofício/carta precatória). Cumpra-se.
Porto Franco/MA, 08 de Agosto de 2019.

ALESSANDRA LIMA SILVA
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Porto Franco/MA

Expedi a presente intimação e assino por ordem da Drª. Alessandra Lima Silva, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara, nos termos do
art. 3º, XX, III do Provimento n.º 001/2007/CGJ/MA. MARIA DE JESUS PEREIRA BANDEIRA, Servidor da 2ª Vara.

Presidente Dutra

Primeira Vara de Presidente Dutra

PROCESSO Nº 0000219-02.2017.8.10.0054 (2192017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DO CARMO SOARES AMORIM
ADVOGADO: RUAN CLARO COSTA SILVA ( OAB 14657-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO

PROCESSO Nº 219-02.2017.8.10.0054 (2192017)AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELAREQUERENTE: MARIA DO CARMO SOARES AMORIMREQUERIDO: BANCO BRADESCODESPACHOTrata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO
C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por MARIA DO CARMO SOARES AMORIM, em face do BANCO BRADESCO, ao
postular, em síntese, os descontos em seu benefício previdenciário, relativos a um contrato de empréstimo consigando, bem como indenização por danos
morais.Antes de dar prosseguimento ao feito, tendo em vista que a procuração (fl. 08) não contém a assinatura de duas testemunhas (artigo 595, Código Civil -
CC), o que constitui, portanto, irregularidade na representação da parte perante o Juízo, nos termos do artigo 76, Novo Código de Processo Civil (NCPC), intime-
se a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a irregularidade apontada.Ainda, como o documento de identidade de fl. 09 se encontra ilegível e a
fatura de energia elétrica apresentada, à fl. 10, demonstra que o endereço da autora é diferente do que o constante na procuração de fl. 08, intime-se,
igualmente, a autora, a fim de que traga a sua documentação pessoal pelo prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser extinto o feito.À Secretaria para as
providências de estilo.Presidente Dutra (MA), 22 de agosto de 2019.Michelle Amorim Sancho Souza DinizJuíza de Direito Titular da 1ª Vara de Presidente Dutra
Resp: 186676

Segunda Vara de Presidente Dutra

PROCESSO Nº 0000989-92.2017.8.10.0054 (9892017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARLENE PEREIRA DO NASCIMENTO 
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ADVOGADO: HENRY WALL GOMES FREITAS ( OAB 10502A-MA ) e MARCIA HADAD TRINTA ( OAB 18248-MA )
REU: FUNDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS FIDC 
ADVOGADO: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ ( OAB 178930-SP )
ATO ORDINATÓRIO - LX
Nos termos do disposto no inciso XIV, do artigo 93 da Constituição Federal, artigo 152, item VI e § 1º, e artigo 203, § 4º, ambos do
Código de Processo Civil, bem como Provimento 222018 da CGJMA, pratico o presente ato ordinatório: LX - interposta apelação,
providenciar a intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis; Cumpra-se. Presidente
Dutra-MA, 02 de setembro de 2019.
MARLI SENA DA SILVA CAVALCANTE
Secretária Judicial Substituta da 2ª Vara da Comarca de Presidente Dutra/MA Resp: 100230

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1685-31.2017.8.10.0054(16852017)
DENOMINAÇÃO: Processo Criminal | Procedimentos Investigatórios | Inquérito Policial
PARTE(S) REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PARTE(S) REQUERIDA(S): WYBSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS ALMEIDA

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo de 15 (quinze) dias. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ferdinando Marco Gomes Serejo Sousa,
Juiz(a) de Direito da Segunda Vara da Comarca de Presidente Dutra, Estado do Maranhão.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal acima mencionada, sendo o presente para: CITAÇÃO do réu Wybson Conceição dos Santos
Almeida, brasileiro, união estável, natural de Presidente Dutra/MA, nascido aos 08/12/83, estivador, filho de Maria Madalena dos
Santos Almeida e José Adonias Torres dos Santos , com endereço em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da
denúncia, para que responda a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 361 do CPP. E para que no
futuro não alegue ignorância, mandou expedir o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias, que será publicado na forma da lei
e afixado no lugar de costume. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria
Judicial, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 21 de agosto de 2019. Eu,Wlyanna Araújo Abreu Costa
Auxiliar administrativo, digitei e conferi.Ferdinando Marco Gomes Serejo Sousa Juiz(a) de Direito da Segunda Vara

Riachão

PROCESSO Nº 0000805-53.2017.8.10.0114 (8052017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CÍVEL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

REU: PAULO BARBOSA COÊLHO
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA SOARES - OAB/MA Nº.10.960

PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA POR MEIO DE SEU ADVOGADO WANDERSON MOREIRA SOARES -
OAB/MA Nº.10.960, DO TEOR DO DESPACHO: Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de setembro de 2019,
às 09h30min, neste Fórum.As testemunhas deverão comparecer, nos termos do art. 455 do novo CPC, independentemente de
intimação deste Juízo, pois cabe ao advogado da parte providenciar a intimação da testemunha arrolada, salvo se apresentar
justificativa devidamente fundamentada nas exceções previstas no § 4°, incisos I a V, do mencionado artigo.Serão inquiridas no
máximo três testemunhas para cada fato, respeitado o limite estabelecido no art. 357, § 6°, do CPC/2015.O rol de testemunha
deverá ser depositado em juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis (art. 357, § 4°, do NCPC), sob pena de
preclusão.Intimem-se as testemunhas arroladas às fls. 894/895 e 898/899.À Secretaria para providenciar as medidas necessárias
para a realização do ato.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cópia do presente servirá como mandado de intimação.Expedientes
necessários.Riachão-MA, 18 de julho de 2019. Pedro Henrique Holanda Pascoal Juiz de Direito Resp: 185595

Rosário

Primeira Vara de Rosário

PROCESSO Nº. 10722220178100115
AÇÃO SUMARÍSSIMA
AUTOR: ESTÊNIO DOS REIS BRITO
ADVOGADOS: JAMMES FAGNER VASCONCELOS DA SILVA– OAB/MA 15.849 e RAISSA GUIMARÃES SERRA – OAB/MA
12.323.
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REQUERIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
ADVOGADO: ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES– OAB/MA 11.735-A
INTIMAÇÃO das partes, por seus advogados supramencionados, para tomarem conhecimento do retorno dos autos daTurma
Recursal, e no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que acharem de direita. Rosário/MA, 02 de setembro de 2019. Tânia
Lourdes da Silva Cruz – Secretária Judicial da 1ª Vara.

PROCESSO Nº. 31315120158100115
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
AUTOR: BENTO LOPES DIAS
ADVOGADO: KERLINGTON DE JESUS SANTOS DE SOUSA – OAB/MA 13.738.
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/MA 14.009-A
INTIMAÇÃO das partes, por seusadvogadossupramencionados, para tomarem conhecimento do retorno dos autos do Egrégio
Tribunal de Justiça, e no prazo de 05(cinco) dias, requererem o que acharem de direita. Rosário/MA, 02 de setembrode 2019.
Tânia Lourdes da Silva Cruz– Secretária Judicial da 1ª Vara.

PROCESSO Nº. 90005109320138100115
AÇÃO SUMARÍSSIMA
AUTORA: VALÉRIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA: MARIA DE RIBAMAR MARTINS LEITE– OAB/MA 10.528.
REQUERIDA: POINT SHOES LTDA.
ADVOGADO: ANTÔNIO JULIANO BRUNELLI MENDES– OAB/SP178.838
INTIMAÇÃO das partes, por seus advogados supramencionados, para tomarem conhecimento de que foram desbloqueados todos
os valores vinculados em contas da parte requerida anteriormente bloqueados via Bacenjud. Rosário/MA, 02 de setembro de 2019.
Tânia Lourdes da Silva Cruz – Secretária Judicial da 1ª Vara.

Segunda Vara de Rosário

Classe/Assunto: Procedimento Comum / DIREITO DO CONSUMIDOR / Cumprimento de Sentença
PROCESSO N. 12-24.2011.8.10.0115
Autor: DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO: LORENA CRUZ MARREIROS OAB/MA 8.989
ADVOGADO: PALOMA QUINTANILHA VELOSO OAB/MA 8.721

Ré: COMPRA PREMIADA ELETRO ONDA - COMÉRCIO E VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS LTDA
ADVOGADO: KÁTIA TEREZA DE CARVALHO OAB/MA 6.682 E MARIANA SÁ VALE SERRA ALVES OAB/MA 7.125
DECISÃO
A despeito dos esforços envidados por este Juízo, inclusive com a determinação de penhora dos bens particulares dos sócios da
pessoa jurídica executada (vide espelho de fl. 279/282), não foi possível localizar patrimônio que pudessem satisfazer o crédito
exequendo.
Por seu turno, os exequentes não indicaram outros bens suscetíveis de apropriação judicial, conforme se verifica da certidão de fl.
285.
Por essa razão, aplico o art. 921, III, do CPC/15 e suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano.
Após a fluência do lapso temporal aludido, não sendo localizados bens penhoráveis, arquivem-se os autos, com fundamento no §
2º, do mesmo dispositivo legal.
Os autos poderão ser desarquivados a qualquer tempo caso sejam indicados bens sucetíveis de penhora.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se com urgência.
Rosário (MA), 02 de setembro de 2019.

José Augusto Sá Costa Leite
JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº 0000119-87.2019.8.10.0115 (1192019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

ACUSADO: ISMAEL DE ASSIS SOUSA
ADVOGADO: MOISES DE JESUS RIBEIRO FERREIRA OAB/MA 18794

Vistos, etc.Compulsando os autos, verifica-se que o acusado, por intermédio de advogado constituído (fl. 77), ofertou resposta a
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acusação às fls. 74/76, sem preliminares e com rol de testemunhas.De outra sorte, em análise à resposta de fls. 74/76, não
vislumbro a ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, vale dizer, a existência manifesta
de causa excludente da ilicitude do fato e/ou da culpabilidade do agente, que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou a
extinção da punibilidade do agente, que servem de suporte para a antecipação do julgamento com o fim de absolver sumariamente
o denunciado, fazendo-se imprescindível a instrução do feito.Nesse contexto, designo audiência de instrução e julgamento para o
dia 7 de outubro de 2019, às 11h, a realizar-se na sede do Fórum desta Comarca.Intimem-se o acusado Ismael de Assis Sousa,
conhecido como "Pé de Curica" (Rua Dr. José Domingues, nº 588, Centro, Rosário) e seu advogado, Dr. Moisés de Jesus Ribeiro
Ferreira (fl. 77), e as testemunhas Márcio dos Santos (Povoado Pode Ser, Rosário), Brígido Antônio de Macedo Filho (1º Sargento
da PM) e Rômulo Bastos dos Santos (Soldado da PM), lotados na 7ª CI de Rosário/MA, observando, quanto a estes últimos, a
necessidade de intimação pessoal, sem prejuízo da requisição ao respectivo Comando.Intime-se o Ministério Público.Cópia desta
decisão servirá de mandado/ofício para todos os fins.Cumpra-se com urgência.Rosário - MA, 21 de agosto de 2019.José Augusto
Sá Costa Leite - Juiz de Direito - Resp: 175497

PROCESSO Nº 0000526-06.2013.8.10.0115 (5262013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO

REQUERENTE: ASSIS DOMINGUES DE PAULA e MARIA DO SOCORRO TAVARES DOMINGUES
ADVOGADO: LUCIANE SILVA CALVET ( OAB 13746-MA )

DESPACHOIntime-se pessoalmente o inventariante, no endereço fornecido na inicial para, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, §
1º, do CPC), promover andamento ao feito, apresentando as primeiras declarações, sob pena de extinção.Decisão/despacho
publicado com a entrega dos autos em secretaria. Intimem-se. CUMPRA-SE.Rosário (MA), 29 de agosto de 2019.José Augusto Sá
Costa LeiteJUIZ DE DIREITO Resp: 144147

PROCESSO Nº 0001949-59.2017.8.10.0115 (19492017)
AÇÃO: SEÇÃO INFRACIONAL | PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL

AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO

INFRATOR: ANCLEDSON MARQUES TORRES
ADVOGADO: KERLILNGTON DE JESUS SANTOS DE SOUSA OAB-MA 13738

Vistos, etc.
Nos termos do artigo 186, § 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
14 de outubro de 2019, às 10h, a realizar-se na sede do Fórum desta Comarca.Intimem-se o representado Ancledson Marques
Torres, conhecido como "Kel" (Travessa do Anum ou Rua da EIT, s/nº, próximo ao Bar dos Amigos, Periz de Baixo, Bacabeira) e
seu Advogado, Dr. Kerlington de Jesus Santos de Sousa, cientificando-o de que, caso queira, deverá apresentar suas testemunhas
em banca, independentemente de intimação, conforme afirmado na defesa de fls. 135/136. Intimem-se as vítimas Romário de
Jesus da Luz Viégas (Rua 1º de Maio, nº 5, Vila Samara II, Estiva, São Luís) e Euler da Silva Costa (Rua 1º de Maio, nº 2, Vila
Samara II, Estiva, São Luís) e as testemunhas Josean Serra Rego, conhecido como "Amaral" ou "Zaroi" (Rua Teodoro Costa
Ribeiro, s/nº, Periz de Baixo, Bacabeira), atualmente custodiado na Unidade Prisional de Rosário (fl. 138), Luís Augusto da Silva
Cruz (Povoado Itamirim, Rosário), Ana Carolina Santos Gonzaga, conhecida como "Carol" (Povoado Itamirim, Rosário) e Antônio
Coelho Machado (Avenida Imbratel, s/nº, Povoado Periz de Baixo, Bacabeira), atualmente custodiado na Unidade Prisional de
Rosário (fl. 139).Intime-se o Ministério Público.Cópia da presente decisão servirá de mandado/ofício para todos os fins.Cumpra-se
com urgência.Rosário - MA, 22 de agosto de 2019.José Augusto Sá Costa Leite - Juiz de Direito - Resp: 175497

MANDADO DE CITAÇÃO

MEDIDAS PROTETIVAS

PROCESSO: 0801237-65.2019.8.10.0115
REPRESENTANTE: JOSILENE MORAES DA COSTA (Rua Principal, s/nº, Nambuaçu de Cima, Rosário)
REPRESENTADO: JOSÉ RIBAMAR MARQUES CABRAL (Rua Principal, s/nº, Nambuaçu de Cima, Rosário)

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de representação por medidas protetivas, formulada por Josilene Moraes da Costa, por intermédio da
Delegacia Especial da Mulher de Rosário, em face de José Ribamar Marques Cabral, sob o argumento de que o representado, seu
companheiro, vem perpetrando atos de violência doméstica, consistentes em injúrias e danos patrimoniais (arremessou seu
aparelho de celular contra a parede).
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Em seguida, os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

A Lei nº 11.340/2006 trouxe em seu escopo a desconstrução do padrão cultural que autoriza a violência
contra a mulher.

Verifica-se pelos relatos da ofendida que a mesma encontra-se em um cenário hostil, onde se vê o perfil
agressivo do seu companheiro, através de injúrias e danos patrimoniais (arremessou seu aparelho de celular contra a parede), o
que deve ser veementemente repreendido pelo Estado.

A violência doméstica e familiar contra a mulher, via de regra, ocorre em ambiente domiciliar, onde
normalmente os envolvidos são apenas a vítima e o agressor, e talvez mais alguns parentes próximos. Em função disso, a palavra
da vítima ganha especial relevo, em razão das circunstâncias em que tais delitos se consumam.

Neste ponto, destaque-se que a jurisprudência dos nossos Tribunais já vem abraçando esse entendimento.
Senão vejamos:

No âmbito dos crimes previstos na Lei nº 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância,
mormente quando corroborada por outros elementos de prova (AgRg no AREsp 936222/MG. Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial 2016/0158501-5. Superior Tribunal de Justiça. Órgão Julgador:
Quina Turma. Relator: Ministro Jorge Mussi. Julgamento: 25/10/2016. Publicação: 07/11/2016).

Os crimes praticados em contexto de violência doméstica são, na maioria das vezes, praticados às
escondidas, sem testemunhas, na presença apenas da vítima, o que torna a sua comprovação mais difícil.
Dessa forma, a palavra da ofendida se torna imprescindível para a apuração da infração penal (Processo
0241202016. Acórdão 1857302016. Apelação criminal. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Órgão
Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho. Julgamento:
18/07/2016. Publicação: 22/07/2016).

Dessa forma, adquirindo a palavra da vítima especial relevância, preenchido se encontra o fumus boni iuris,
consistente na verossimilhança das alegações deduzidas inicialmente.

Por outro lado, o periculum in mora reside no risco de a integridade física e psicológica da vítima ser
gravemente abalada, tendo em vista o relato das injúrias e danos patrimoniais (arremessou seu aparelho de celular contra a
parede) praticados pelo representado.

Nesse contexto, necessária a decretação de medidas protetivas, visando salvaguardar a integridade física e
psicológica da ofendida.

Destarte, com fulcro na inteligência do artigo 22 da Lei nº 11.340/2006, DECRETO AS SEGUINTES
MEDIDAS PROTETIVAS:

a) AFASTAMENTO do representado do lar da ofendida, até ulterior determinação deste Juízo, ficando
autorizada, desde já, a requisição de auxílio policial, em caso de necessidade para cumprimento da medida;

b) PROIBIÇÃO do representado de se aproximar da ofendida, e para tanto determino que mantenha uma
distância mínima de 300 (trezentos) metros;

c) PROIBIÇÃO do representado de deslocar-se até a residência da vítima;

d) PROIBIÇÃO do representado de fazer contato com a ofendida, quer por telefone, meios eletrônicos (e-
mails, whatsapp, facebook, etc.), bilhetes, recados, cartas, pessoalmente ou por meio de terceiros.

Estas medidas valerão por prazo indeterminado, a contar da ciência do representado.

Cite-se/intime-se o representado para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta, frisando-
se que o Juízo definitivo a respeito da autoria e da materialidade delitiva se fará no âmbito da ação principal a ser proposta pelo
legitimado respectivo, e cientificando-o de que o descumprimento a qualquer uma das medidas deferidas implicará no decreto de
sua prisão preventiva.

Sobre o teor dessa decisão, intime-se a beneficiada.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Oficie-se à autoridade policial, dando-lhe ciência desta decisão, a fim de que adote as providências
necessárias no sentido de garantir a efetividade das medidas protetivas decretadas, registrando que este Juízo deverá ser
imediatamente comunicado de qualquer notícia de descumprimento pelo agressor das obrigações que lhe foram impostas.

Cópia da presente decisão servirá de mandado/ofício para todos os fins.

Cumpra-se com urgência. Decisão publicada com a entrega dos autos em secretaria.

Rosário – MA, 27 de junho de 2019.

documento assinado eletronicamente
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José Augusto Sá Costa Leite
– Juiz de Direito –

MANDADO DE INTIMAÇÃO

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

PROCESSO Nº 0800917-15.2019.8.10.0115
REPRESENTANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SEREJO E SILVA 
REPRESENTADOS: MARILENE SILVA TIMBÓ, MARCONI SEREJO E SILVA MARINALVA MORAES SEREJO E SILVA
ADVOGADA: Glória Regina C. Portela Silva OAB/ Ma 18982

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação das medidas protetivas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pela manutenção das medidas protetivas de urgência.

Em seguida os autos vieram conclusos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

De início, registra-se que a simples alegação de que os fatos não se passaram como narrado pela
Representante perante a autoridade policial, e que a Representante, mãe dos Representados, estaria sendo influenciada por
terceira pessoa, que teria interesse em seus bens, não é suficiente para revogar a decisão que impôs as medidas protetivas, posto
que desacompanhada de qualquer elemento de prova.

Constata-se, portanto, que permanecem incólumes os fundamentos que ensejaram o decreto das medidas
protetivas de urgência, não se configurando no caso em apreço a ausência de justa causa, razão pela qual as mesmas devem ser
mantidas, não sendo aconselhável, no momento, a revogação.

Destarte, por persistirem os requisitos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO, MANTENDO AS
MEDIDAS PROTETIVAS.

Intimem-se os Representados, sua Advogada e a Representante.

Notifique-se o Ministério Público.

Cópia da presente decisão servirá de mandado/ofício para todos os fins.

Cumpra-se. Decisão publicada com a entrega dos autos em secretaria.

Rosário – MA, 27 de junho de 2019.

documento assinado eletronicamente
José Augusto Sá Costa Leite

– Juiz de Direito –

MANDADO DE INTIMAÇÃO

MEDIDAS PROTETIVAS

PROCESSO: 0801237-65.2019.8.10.0115
REPRESENTANTE: JOSILENE MORAES DA COSTA (Rua Principal, s/nº, Nambuaçu de Cima, Rosário)
REPRESENTADO: JOSÉ RIBAMAR MARQUES CABRAL (Rua Principal, s/nº, Nambuaçu de Cima, Rosário)

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de representação por medidas protetivas, formulada por Josilene Moraes da Costa, por intermédio da
Delegacia Especial da Mulher de Rosário, em face de José Ribamar Marques Cabral, sob o argumento de que o representado, seu
companheiro, vem perpetrando atos de violência doméstica, consistentes em injúrias e danos patrimoniais (arremessou seu
aparelho de celular contra a parede).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

A Lei nº 11.340/2006 trouxe em seu escopo a desconstrução do padrão cultural que autoriza a violência
contra a mulher.
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Verifica-se pelos relatos da ofendida que a mesma encontra-se em um cenário hostil, onde se vê o perfil
agressivo do seu companheiro, através de injúrias e danos patrimoniais (arremessou seu aparelho de celular contra a parede), o
que deve ser veementemente repreendido pelo Estado.

A violência doméstica e familiar contra a mulher, via de regra, ocorre em ambiente domiciliar, onde
normalmente os envolvidos são apenas a vítima e o agressor, e talvez mais alguns parentes próximos. Em função disso, a palavra
da vítima ganha especial relevo, em razão das circunstâncias em que tais delitos se consumam.

Neste ponto, destaque-se que a jurisprudência dos nossos Tribunais já vem abraçando esse entendimento.
Senão vejamos:

No âmbito dos crimes previstos na Lei nº 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância,
mormente quando corroborada por outros elementos de prova (AgRg no AREsp 936222/MG. Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial 2016/0158501-5. Superior Tribunal de Justiça. Órgão Julgador:
Quina Turma. Relator: Ministro Jorge Mussi. Julgamento: 25/10/2016. Publicação: 07/11/2016).

Os crimes praticados em contexto de violência doméstica são, na maioria das vezes, praticados às
escondidas, sem testemunhas, na presença apenas da vítima, o que torna a sua comprovação mais difícil.
Dessa forma, a palavra da ofendida se torna imprescindível para a apuração da infração penal (Processo
0241202016. Acórdão 1857302016. Apelação criminal. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Órgão
Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho. Julgamento:
18/07/2016. Publicação: 22/07/2016).

Dessa forma, adquirindo a palavra da vítima especial relevância, preenchido se encontra o fumus boni iuris,
consistente na verossimilhança das alegações deduzidas inicialmente.

Por outro lado, o periculum in mora reside no risco de a integridade física e psicológica da vítima ser
gravemente abalada, tendo em vista o relato das injúrias e danos patrimoniais (arremessou seu aparelho de celular contra a
parede) praticados pelo representado.

Nesse contexto, necessária a decretação de medidas protetivas, visando salvaguardar a integridade física e
psicológica da ofendida.

Destarte, com fulcro na inteligência do artigo 22 da Lei nº 11.340/2006, DECRETO AS SEGUINTES
MEDIDAS PROTETIVAS:

a) AFASTAMENTO do representado do lar da ofendida, até ulterior determinação deste Juízo, ficando
autorizada, desde já, a requisição de auxílio policial, em caso de necessidade para cumprimento da medida;

b) PROIBIÇÃO do representado de se aproximar da ofendida, e para tanto determino que mantenha uma
distância mínima de 300 (trezentos) metros;

c) PROIBIÇÃO do representado de deslocar-se até a residência da vítima;

d) PROIBIÇÃO do representado de fazer contato com a ofendida, quer por telefone, meios eletrônicos (e-
mails, whatsapp, facebook, etc.), bilhetes, recados, cartas, pessoalmente ou por meio de terceiros.

Estas medidas valerão por prazo indeterminado, a contar da ciência do representado.

Cite-se/intime-se o representado para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta, frisando-
se que o Juízo definitivo a respeito da autoria e da materialidade delitiva se fará no âmbito da ação principal a ser proposta pelo
legitimado respectivo, e cientificando-o de que o descumprimento a qualquer uma das medidas deferidas implicará no decreto de
sua prisão preventiva.

Sobre o teor dessa decisão, intime-se a beneficiada.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Oficie-se à autoridade policial, dando-lhe ciência desta decisão, a fim de que adote as providências
necessárias no sentido de garantir a efetividade das medidas protetivas decretadas, registrando que este Juízo deverá ser
imediatamente comunicado de qualquer notícia de descumprimento pelo agressor das obrigações que lhe foram impostas.

Cópia da presente decisão servirá de mandado/ofício para todos os fins.

Cumpra-se com urgência. Decisão publicada com a entrega dos autos em secretaria.

Rosário – MA, 27 de junho de 2019.

documento assinado eletronicamente
José Augusto Sá Costa Leite

– Juiz de Direito –

Santa Helena
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Primeira Vara de Santa Helena

INTIMAÇÃO

Processo n.º 919-72.2017.8.10.0055
Ação: Busca e Apreensão
Autor: JOSENILTON RODRIGUES
Réu: VALDIVINO DOS SANTOS
Advogado: Elnatam Pereira dos Santos OAB/MA 16.986

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação do réu, por seu Advogado, Dr. Elnatam Pereira dos Santos OAB/MA 16.986, para tomar conhecimento do
Ato Ordinatório de fls. 89, a seguir transcrito: ATO ORDINATÓRIO: "fica a parte requerida por seu patrono, intimada para deflagrar
a fase de cumprimento de sentença pelo sistema PJE, requerendo o lhe aprouver, quanto ao processo em epígrafe, no prazo de
05 (cinco) dias. Santa Helena (MA), 02 de setembro de 2019. LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA. Secretária Judicial". Dado e
passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

Santa Inês

Primeira Vara de Santa Inês

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

Processo: 418-72.2004.8.10.0056 (4182004)
Natureza: Execução Fiscal
Exequente: A União - Fazenda Nacional
Executado: Diproal - Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA.

Finalidade: Intimar Diproal - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda., na pessoa de seu representante legal, com
endereço na Av. Castelo Branco, 635, BR 316, no Município de Santa Inês, que se encontra em local incerto e não sabido.

Resenha do Ato Ordinatório: Em consonância com o provimento nº. 22/2018, Art. 1º, LX, intimo o executado, ora apelada para no
prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões à apelação de fls. 119/128. Santa Inês/MA, 2 de setembro de 2019. Klenilton
de Jesus Mendes. Auxiliar Judiciário. (assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ). E
para que se não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, aos 2 de setembro de 2019. Eu, Klenilton Mendes, Auxiliar Judiciário,
digitei.

INTIMAÇÃO

Processo: 1427-54.2013.8.10.0056 (14272013)
Ação: Previdenciária
Requerente: MARIA MORENO SOARES
Advogado: Carlos César Nogueira Almeida, OAB-MA 4258
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Finalidade: Intimar o advogado do requerente para no prazo de 10 (dez) dias tomar conhecimento da petição do requerido de fls.
94/109, o qual informa sobre o valor atualizado, bem como sobre a certidão negativa da Oficiala de Justiça de fls. 112, informando
sobre o falecimento da parte autora, e se manifestar sobre o que entender de direito.

Dado e passado o presente nesta cidade no dia 2 de setembro de 2019. Eu, João Campos, Técnico Judiciário, digitei.
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Santa Inês (MA), 2 de setembro de 2019

João Campos
Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO

Processo: 1705-84.2015.8.10.0056 (17062015)
Ação: Execução
Requerente: BANCO DO BRASIL
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos, OAB-MA 14009A
Requerido: JORDANIA F SILVA ME, MARIA EDILEIA SOUSA BEZERRA

Finalidade: Intimar o advogado do requerente para no prazo de 10 (dez) dias tomar conhecimento da certidão negativa da Oficiala
de Justiça às fls. 130 e se manifestar sobre o que entender de direito.

Dado e passado o presente nesta cidade no dia 2 de setembro de 2019. Eu, João Campos, Técnico Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 2 de setembro de 2019

João Campos
Técnico Judiciário

INTIMAÇÃO

Processo: 2571-29.2014.8.10.0056 (25822014)
Ação: Execução
Requerente: CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA
Advogado: Edemilson Koji Motoda, OAB-SP 231747
Requerido: ENOQUE DE SOUSA DA CONCEIÇÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor do despacho a seguir transcrito.

Defiro o pedido de conversão de busca e apreensão em execução, perfeitamente possível conforme DEC. 911/69. Neste sentido
Jurisprudência pátria. Vejamos: TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21782047620168260000 SP 2178204-76.2016.8.26.0000 (TJ-
SP) Data de publicação: 28/11/2016 Ementa: PEDIDO DE CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL DENEGADO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUASTESTEMUNHAS NO CONTRATO.
DESCABIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE TEM FORÇA EXECUTIVA. Considerando que o réu não foi citado,
cabível a conversão da busca e apreensão em ação de execução tal qual pretende o Banco-agravante, o que se ratifica à luz do
disposto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º 911 /69, com a nova redação dada pela Lei n.º 13.043 /2014. O contrato no qual se funda a
demanda, por sua vez, é uma cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, constituindo, assim, título executivo
extrajudicial por força de lei (artigo 784 , III do novo CPC c.c. artigo 28 da Lei n.º 10.931 , de 02 de agosto de 2004). No mesmo
sentido a Súmula n.º 14 da Seção de Direito Privado II. Recurso provido.Encontrado em: 35ª Câmara de Direito Privado
28/11/2016 - 28/11/2016 Agravo de Instrumento AI 21782047620168260000 SP 2178204-76.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Gilberto
Leme. Cite-se o executado, por Oficial de Justiça, para pagar o valor referido na inicial, atualizado, acrescida de juros legais,
custas e honorários advocatícios, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para garantia da
dívida, ou, no mesmo prazo, nomear bens à penhora suficientes para a garantia do principal e seus acessórios, bem como oferecer
embargos à execução no prazo de quinze dias. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor do débito. Em caso de
pagamento integral no tríduo, reduzo pela metade os honorários. Cópia desta decisão serve como mandado. Cumpra-se com
urgência. Santa Inês - MA, 26 de fevereiro de 2019. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito.

Dado e passado o presente nesta cidade no dia 2 de setembro de 2019. Eu, João Campos, Técnico Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 2 de setembro de 2019

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO

Processo: 26-54.2012.8.10.0056 (262012)
Ação: Reparação de Danos
Requerente: AURELIANO PEREIRA MACEDO
Advogado: Irandy Garcia da Silva, OAB-MA 5208A
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Requerido: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor do despacho a seguir transcrito.

Intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, dizerem: 1. se há provas a produzir em audiência, especificando-as, e, caso
testemunhais, qualificando-as, se necessário a intimação pelo Juízo; 2. quais os pontos que entendem controversos; 3. ou requerer
o julgamento antecipado do processo. Após os autos deverão voltar conclusos para julgamento antecipado ou decisão de
organização e saneamento do processo. Santa Inês (MA), 14 de agosto de 2019. Denise Cysneiro Milhomem. Juiza de Direito da
1ª Vara de Santa Inês-MA.

Dado e passado o presente nesta cidade no dia 2 de setembro de 2019. Eu, João Campos, Técnico Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 2 de setembro de 2019

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO

Processo: 2925-20.2015.8.10.0056 (29262015)
Ação: Cobrança
Requerente: MARIA RAIMUNDA DOS REIS SILVA
Advogado: Marco Antonio de Farias Gouveia, OAB-MA 4702
Requerido: BRADESCO SEGURO S/A
Advogado: Alvaro Luiz da Costa Fernandes, OAB-MA 11735A

Finalidade: Intimar os advogados acima especificados por todo teor do despacho a seguir transcrito.

Em virtude da informação constante às fls. 77, NOMEIO como perito o Médico WALBER PEREIRA FURTADO, CRM 1537. Oficie-
se à Delegacia Regional de Polícia Civil de Santa Inês-MA para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar data, hora e local de
realização da perícia, a fim de aferir a real extensão dos danos sofridos pelo autor, de acordo com os pontos controvertidos de fls.
64/65, bem como responder aos quesitos do Juízo e das partes. Encaminhe-se com o ofício supra os quesitos do Juízo e
apresentados pelas partes. Assim que informada a data e horário para realização da perícia, intimem-se as partes, por ato
ordinatório, acerca da data para realização do ato processual, via DJE, na pessoa dos advogados, na forma do art. 474 do NCPC.
O perito deverá apresentar o Laudo Pericial, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da realização da perícia, podendo se valer das
prerrogativas do art. 465, §3º, do NCPC. Intimem-se as partes desta decisão, expedindo-se o necessário. Serve a presente
decisão de mandado de intimação e/ou ofício. Santa Inês, MA, 31 de julho de 2019. João Vinícius Aguiar dos Santos. Juíz de
Direito da Comarca de Monção, respondendo pela 1ª Vara.

Dado e passado o presente nesta cidade no dia 2 de setembro de 2019. Eu, João Campos, Técnico Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 2 de setembro de 2019

João Vinícius Aguiar dos Santos
Juíz de Direito da Comarca de Monção, respondendo pela 1ª Vara

Processo: 311-71.2017.8.10.0056 (3152017)
Ação: EXECUÇÃO
Requerente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Advogado: Allan Rodrigues Ferreira, OAB-MA 7248
Requerido: JOSE DE RIBAMAR FERNANDES

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor do ato ordinatório a seguir transcrito: Em consonância com o
provimento nº. 22/2018, art. 1º da CGJ, intimo o advogado do autor para no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos novo
endereço do executado, em razão da certidão negativa da oficiala de justiça de fls. 59.Santa Inês-MA, 2 de setembro de
2019.Adriana Lopes de Oliveira.Técnico Judiciário.(assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito, de acordo com o provimento
22/2009-CGJ).Dado e passado o presente nesta cidade no dia 2 de setembro de 2019. Eu, Adriana Lopes de Oliveira, Técnica
Judiciária , digitei.

Santa Inês (MA), 2 de setembro de 2019

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

Processo: 481-77.2016.8.10.0056 (4852016)
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Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO
Requerente: BANCO BRADESCO
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari, OAB-MA 14612A
Requerido: JOSEDSON C SILVA

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor do ato ordinatório a seguir transcrito: Em consonância com o
provimento nº. 22/2018, art. 1º da CGJ, intimo o advogado do autor para no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos novo
endereço do executado, em razão da certidão negativa da oficiala de justiça às fls. 46, sem a localização do número 196 indicado
às fls 40.Santa Inês-MA, 2 de setembro de 2019.Adriana Lopes de Oliveira.Técnico Judiciário.(assino de ordem da MM.ª Juíza de
Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ).Dado e passado o presente nesta cidade no dia 2 de setembro de 2019. Eu,
Adriana Lopes de Oliveira, Técnica Judiciária , digitei.

Santa Inês (MA), 2 de setembro de 2019

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

Segunda Vara de Santa Inês

Processo n.º 2553-13.2011.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Comum
Cível
Requerente: L.r. F. Gomes, na pessoa de seu representante legal,, Liliana Rodrigues Ferreira Gomes
Requerido(a): Tim Celular S/a, na pessoa de seu representante legal,
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do autor DR. ANTÔNIO VILMÁRIO DE OLIVEIRA, OAB/MA n.º 5475-A, para que, tendo em
vista a certidão de fl. 253, se manifestar, requerendo o que entender cabível a fim de que seja dado andamento ao feito, no prazo
de 10 (dez) dias.

Santa Inês/MA, 2 de setembro de 2019.

Thamires Rafaelle N. C. L. Nunes
Aux. Judiciária
Mat.165985.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 710-37.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Execução | Execução de Título Extrajudicial
Requerente: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda, na pessoa de seu representante legal,
Requerido(a): Roberto Lima de Farias
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do autor DR. PEDRO ROBERTO ROMÃO, OAB/SP n.º 209.551, para manifestação sobre
certidão negativa da diligência citatória e intimatória de fls. 68, no prazo de 10 (dez) dias.

Santa Inês/MA, 2 de setembro de 2019.

Thamires Rafaelle N. C. L. Nunes
Aux. Judiciária
Mat.165985.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 744-56.2009.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Execução | Execução de Título Extrajudicial
Requerente: Caixa de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil - Previ, na pessoa de seu representante legal.
Requerido(a): Antonio Carlos de Oliveira Filho
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do autor DR. PAULO FERNANDO PAZ ALARCÓN, OAB/PR n.º 37.007, para manifestar-se
acerca do cumprimento do acordo e dizer se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento, no prazo
de 05 (cinco) dias.
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Santa Inês/MA, 2 de setembro de 2019.

Thamires Rafaelle N. C. Leite Nunes
Aux. Judiciária
Mat.165985.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Terceira Vara de Santa Inês

Processo n.º 0800263-45.2018.8.10.0056
Classe CNJ: AÇÃO DE INTERDIÇÃO
Requerente: JEANIA VIEIRA MACIEL
Requerido(a): FELIPE MOURA DE SOUSA AGUIAR
Finalidade: Publicação da Sentença a seguir transcrita:
“ (…)julgo procedente o pedido e decreto a interdição de FELIPE MORA SOUSA, qualificado nos autos. Nomeio curadora ao
interditando a Sra. JEANIA VIEIRA MACIEL, a qual deverá exercer o munus com a observância das condições, responsabilidades e
encargos especificados no código civil vigente. Deverá a curadora ser intimada para prestar o devido compromisso legal, no prazo
de 5 (cinco) dias (artigo 1.188 do CPC), ficando dispensada da especialização da hipoteca legal em decorrência de ser
economicamente pobre. Deverá o cartório providenciar o quanto dispõe o artigo 1.184 do Código de Processo Civil: “A sentença
de interdição produz efeito desde logo, embora sujeita a apelação. Será inscrita no Registro de Pessoas Naturais e publicada pela
imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes do interdito e do
curador, a causa da interdição e os limites da curatela.”. Oficie-se ao cartório eleitoral, a fim de que seja cancelada a inscrição do
interditando como eleitor, na Zona em que figurar sua inscrição. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito
em julgado arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Decisão a ser também inscrita no RCPNs (Lei 6.015/73, artigos 90 e
93). Nada mais havendo foi encerrado este termo. Santa Inês/MA, 25/09/2018. DR. ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE MESQUITA, Juiz de Direito”

Santa Inês/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019
Tujara Pinheiro Martins
Secretária Judicial da 3ª Vara
(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 0800499-60.2019.8.10.0056
Classe CNJ: AÇÃO DE ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS NO CASAMENTO
Requerente: SEGREDO DE JUSTIÇA
Requerido(a): SEGREDO DE JUSTIÇA
Finalidade: Publicação da Sentença a seguir transcrita:
“ (…)Em face do exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para alterar o regime
de bens instituído inicialmente no casamento dos autores para Comunhão Universal De Bens. Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado para averbação desta sentença à margem da certidão de casamento juntada id 17225979, ao Cartório de
Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Santa Inês/MA, para nele fazer constar o regime de Comunhão Universal de
Bens. Após a remessa da respectiva certidão de casamento averbada, arquive-se, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Santa Inês (MA), assinado e datado eletronicamente, 16/06/2019. DR. ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE MESQUITA, Juiz de
Direito.”

Santa Inês/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019
Tujara Pinheiro Martins
Secretária Judicial da 3ª Vara
(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 0800845-45.2018.8.10.0056
Classe CNJ: AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL
Requerente: SEGREDO DE JUSTIÇA
Requerido(a): SEGREDO DE JUSTIÇA
Finalidade: Publicação da Sentença a seguir transcrita:
“ (…)Em face do exposto, HOMOLOGO o acordo proposto, que fica fazendo parte integrante da presente sentença, para que
produza todos os seus efeitos e, com fundamento na Lei nº. 6.515/77 c/c artigo 226, § 6º da Constituição Federal, decreto o divórcio
de Lidiane Reche Rodrigues dos Santos e Francisco Johnny Sousa dos Santos, encerrando, portanto, a sociedade conjugal. Em
conseqüência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Sem custas ante a assistência judiciária gratuita que ora defiro (art. 98, CPC). Oficie-se ao Cartório de Registro Civil desta
Comarca, servindo uma via desta como mandado, para averbação do divórcio à margem do assento de Casamento acostado aos autos.
Transitada em julgado a presente sentença, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Santa Inês,
datado e assinado eletronicamente, 11/09/2018. DR ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE MESQUITA, Juiz de Direito.”
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Santa Inês/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019
Tujara Pinheiro Martins
Secretária Judicial da 3ª Vara
(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 0801092-89.2019.8.10.0056
Classe CNJ: AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
Requerente: SEGREDO DE JUSTIÇA
Requerido(a): SEGREDO DE JUSTIÇA
Finalidade: Publicação da Sentença a seguir transcrita:
“ (…)Em face do exposto, HOMOLOGO o acordo proposto, que fica fazendo parte integrante da presente sentença, para que produza todos os seus efeitos, dissolvendo a união
havida entre as partes no período de 1997 a 2015. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III, “b”, do Código de Processo
Civil. Sem custas ante a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida. Transitada em julgado a presente sentença, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Santa Inês, datado e assinado eletronicamente, 28/06/2019. DR. ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE
MESQUITA, Juiz de Direito.”

Santa Inês/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019
Tujara Pinheiro Martins
Secretária Judicial da 3ª Vara
(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 0801512-94.2019.8.10.0056
Classe CNJ: REPRESENTAÇÃO
Requerente: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Requerido(a): A.R.D.A.O.
Finalidade: Publicação da Sentença a seguir transcrita:
“ (…)Em face do exposto, julgo procedente a representação oferecida pelo Ministério Público do Estado, em face de A. R. DE A. O., para fins
de aplicar-lhe a medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 112, VI c/c art. 121 do ECA, em Unidade Especializada, onde possa
receber tratamento pedagógico especializado. A medida de internação não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada,
mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses (art. 121, § 2º, do ECA), não podendo ultrapassar 03 (três) anos. Outrossim,
deverá ser observada a sua capacidade de cumprimento, as circunstâncias e a gravidade da infração (art. 112, § 1º ECA), visando uma melhor
ressocialização do adolescente. Cientifique-se o representado dos seus direitos previstos nos arts. 123 e 125 do ECA. Após o trânsito em julgado
adote a Secretaria Judicial as providências de estilo, expedindo a guia de execução para Vara Judicial competente para acompanhar a execução da
medida. Sem custas. Após, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Santa Inês (MA), 29 de agosto de
2019. DR. ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE MESQUITA, Juiz de Direito.”

Santa Inês/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019
Tujara Pinheiro Martins
Secretária Judicial da 3ª Vara
(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 0801690-43.2019.8.10.0056
Classe CNJ: AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL
Requerente: SEGREDO DE JUSTIÇA
Requerido(a): SEGREDO DE JUSTIÇA
Finalidade: Publicação da Sentença a seguir transcrita:
“ (…)Em face do exposto, HOMOLOGO o acordo proposto, que fica fazendo parte integrante da presente sentença e, com fundamento na Lei
nº 6.515/77 c/c art. 226, §6º da Constituição Federal, decreto o divórcio das partes, encerrando, portanto, a sociedade conjugal e, via de
consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Pindaré-Mirim/MA, servindo uma via desta como mandado, para averbação do
divórcio à margem do assento de Casamento de ID 21842530. Sem custas. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se
os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Santa Inês (MA), assinado e datado eletronicamente, 30/08/2019. DR. ALEXANDRE ANTÔNIO
JOSÉ DE MESQUITA, Juiz de Direito.”

Santa Inês/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019
Tujara Pinheiro Martins
Secretária Judicial da 3ª Vara
(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 0801798-72.2019.8.10.0056
Classe CNJ: BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO
Requerente: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SANTA INÊS/MA
Requerido(a): M.A.D.S
Finalidade: Publicação da Sentença a seguir transcrita:
“ (…)Em face do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os jurídicos e legais efeitos, a remissão concedida pelo Representante
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do Ministério Público com relação ao adolescente M. A. da S., com fulcro nos arts. 180, II, 181, caput e 188, todos, do Estatuto da Criança e
Adolescente, como forma de extinção do presente procedimento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa
na Distribuição e arquivem-se os autos. Santa Inês (MA), datado e assinado eletronicamente, 30/08/2019. DR. ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ
DE MESQUITA, Juiz de Direito.”

Santa Inês/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019
Tujara Pinheiro Martins
Secretária Judicial da 3ª Vara
(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 0801801-27.2019.8.10.0056
Classe CNJ: BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO
Requerente: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SANTA INÊS/MA
Requerido(a): T.C.C.S.
Finalidade: Publicação da Sentença a seguir transcrita:

“ (…)Diante do exposto, concordo com a medida - REMISSÃO - para, em consequência, HOMOLOGAR a mesma,com aplicação da

medida de proteção prevista no inciso III, do art. 101 c/c art. 112, inciso VII, da Lei n.8069/90, que consiste na matrícula e frequência

obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental T. C. C. S. Advirta-se o representado que a medida aplicada por força

da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu

representante legal, ou do Ministério Público. Permaneça o presente processo suspenso até que o cumprimento da medida. Oficie-

se ao setor multidisciplinar deste Fórum para acompanhamento familiar. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Santa Inês (MA), datado e assinado

eletronicamente, 30/08/2019. DR. ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE MESQUITA, Juiz de Direito.”

Santa Inês/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019
Tujara Pinheiro Martins
Secretária Judicial da 3ª Vara
(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Quarta Vara de Santa Inês

PROCESSO Nº 901-82.2016.8.10.0056 (9062016)
AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ACUSADO: LEONILSON SOUSA SOARES
EDITAL DE INTIMNAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS, JUÍZA DE DIREITO DENISE PEDROSA TORRES, TITULAR DA 4ª VARA
DA COMARCA DE SANTA INÊS/MA, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
Faz saber a todos quanto o presente Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que
foi proferida a decisão de pronúncia contra o réu acima descrito, uma vez que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido do
distrito da culpa, mandei passar o presente Edital;
FINALIDADE: intimar da decisão de pronúnciao acusadoLEONILSON SOUSA SOARES, vulgo “Periquitinha”, brasileiro,, natural
de Santa Inês/MA, nascido em 16/07/1995, filho de Juraci Dantas Soares e Maria Lucineide de Sousa Soares, atualmente em
lugar incerto e não sabido, nos autos da ação em epígrafe, em trâmite neste Juízo e Secretária Judicial da 4ª Vara, para que
chegue ao seu conhecimento, se passou o presente edital, que será fixado no átrio do Fórum local.
EXPEDIDO nesta cidade e comarca de Santa Inês, Estado do Maranhão aos 02 de setembro de 2019. Eu Denize Leite Aguiar,
Secretária Judicial, digitei, conferi e subscrevi.

Denise Pedrosa Torres
Juíza de Direito Titular da 4ª Vara

INTIMAÇÃO: FINALIDADE - Publicar e Intimar o advogado Dr. ELIEDERSON SOUZA DOS SANTOS OAB/MA 9506 do teor do
Despacho nos autos da AÇÃO PENAL nº. 1843-56.2012.8.10.0056- 18432012 - autor MPE réu Adaildon de Jesus Barroso
Dispositivo. Assim, por tudo que foi exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração opostos pelo
requerente Adaildon de Jesus Barroso. Assim, deve ser incluída na fundamentação da sentença já prolatada nestes autos os
seguintes parágrafos: "Não merece acolhida a tese de nulidade do exame pela ausência de assinatura de dois peritos oficiais no
exame de corpo de delito de fl. 08, eis que a conclusão do laudo é corroborada por demais meios de provas constantes nos autos.
Observo que o laudo pericial acostado aos autos, além de baixa complexidade, foi elaborado por médico qualificado para fazer o
exame de constatação de indícios de conjunção carnal, sendo esta mais uma razão para não declarar a nulidade desse
documento. Ademais, é realidade das cidades interioranas não dispor de médicos peritos oficiais, não devendo essa carência
servir de justificativa para a não realização de exames ou para declarar a nulidade dos que são realizados." No mais, persiste a
sentença nos termos em que está lançada. Publique-se no DJE. Deverá a secretaria judicial dar cumprimento ao que foi
determinado na sentença proferida nos autos. Santa Inês, 29/04/2019. DENISE PEDROSA TORRES. Juíza de Direito Titular da 4ª
Vara. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 02 de setembro de 2019 . Eu, Raquel Ramos Reis, Auxiliar Judiciário, digitei.
Drª Denise Pedrosa Torres. Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Santa Inês.
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Autor: Ministério Público
Denunciado: WYLKENS FELIX FERREIRA
Advogado: MARCUS RAFAEL ARAÚJO MIRANDA OAB-MA/13.464
Processo nº1979-77.2017.8.10.0056
Ação Penal
Acusado: WYLKENS FELIX FERREIRA

DECISÃO

A Defesa apresentou resposta por escrito com preliminares.

Cuidando-se a acusação de estupro tentado mediante a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, é irrelevante a
inexistência de auto de exame de corpo de delito, podendo o fato ser comprovado pelo relato da vítima e/ou testemunhas. Assim,
indefiro a preliminar de nulidade por ausência do exame de corpo de delito.

As demais alegações constantes na peça defensiva confundem-se com o mérito e serão analisadas na sentença.

O MPE apresentou manifestação pela manutenção da prisão.

É o breve relatório. Decido.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS 16:30 Horas, ocasião em
que serão ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e nas defesas preliminares, interrogado(s) o(s) acusado(s) e realizados
os debates orais.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas na denúncia e as testemunhas arroladas na defesa preliminar para
comparecerem à audiência.

INTIME-SE O RÉU PESSOALMENTE para comparecer à audiência ora designada, servindo a presente decisão como mandado
de intimação.

Intime-se o Defensor Constituído, via DJE.

Caso o defensor constituído não tenha se comprometido a apresentar as suas testemunhas em banca, intimem-se as testemunhas
da defesa (rol à fl. 68).

Desnecessário reservar a sala de depoimento especial, haja vista que a vítima já completou 18 anos.

Intimem-se o MPE pessoalmente.

Publique-se no DJE.

Santa Inês/MA, 04 de abril de 2019.

DENISE PEDROSA TORRES
Juíza de Direito
Titular da 4ª Vara da Comarca de Santa Inês/MA

Resp: 05413548338

Processo nº 627-16.2019.8.10.0056 (6422019)
Requerente/Denunciado: IDILAILSON DE SOUSA BRAZ
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA OU A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
ADVOGADO: FARLEY LOPES MUNIS - OAB/MA 20.210
FRANCISCO MUNIZ ALVES - OAB/MA 3025

DECISÃO

IDILAILSON DE SOUSA BRAZ novamente requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares
(fls. 73/89), através de advogado constituído, sob o argumento jurídico de que não restariam presentes os fundamentos que
embasaram a prisão cautelar, dentre outros argumentos. Afirmou q
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ue a sua liberdade não ameaçará a ordem pública, que possui endereço fixo, morando com uma irmã, ser réu primário, possuir
trabalho lícito (vendedor de espetinho) e ajuda no sustento de seus 04 (quatro) sobrinhos menores de idade.

AO NOVO PEDIDO NÃO FOI JUNTADO NENHUM DOCUMENTO.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se novamente pelo indeferimento do pedido, conforme parecer de fls.
118/119.

Passo à apreciação do pedido.

Manuseando os autos, observo que subsistem os motivos determinantes da necessidade da segregação cautelar, conforme a
decisão que decretou a sua prisão em audiência de custódia (fls. 29/34 - APF) e a manteve, conforme decisão de fls. 39/40, não
havendo fato novo a ensejar mudança favorável na situação do requerente.

O fundamento para a decretação da prisão de IDILAILSON DE SOUSA BRAZ ("GAGUINHO") é a garantia da ordem pública, da
instrução criminal e a necessidade de impedir a repetição de atos nocivos à comunidade local. Ademais, teve a prisão preventiva
decretada contra si em razão da apreensão de substância entorpecente localizada em uma sacola jogada em cima do telhado pelo
denunciado contendo 08 (oito) invólucros contendo cabeças de "crack", que pesavam em torno de 200 g (duzentas gramas) e em
sua residência 3 kg (três quilos) de uma substância em pó branca, semelhante a cocaína, além de R$ 1.904,00 (mil novecentos e
quatro reais) em cédulas e moedas, além de uma balança de precisão e outros objetos, conforme listado no auto de apreensão
constante nos autos.
Todos esses elementos permitem concluir, em uma análise superficial e própria deste momento processual, que as drogas e
objetos apreendidos destinavam-se ao vil comércio de drogas, com intenso prejuízo à população local. O próprio denunciado
confessou o crime em seu interrogatório policial e admitiu que essa não era a primeira vez que transportava drogas para a entrega
nas mediações do Mercado Municipal.

Não cabe aqui - porque inadmissível - reforçar os fundamentos que deram norte à prisão cautelar do investigado, todavia é
razoável enfrentar os argumentos utilizados pelo denunciado pelos quais busca demonstrar o descabimento da prisão.

Ao se decretar a prisão do ora requerente não se levou em conta a gravidade do crime em tese, ou seja, sua prisão não foi
decretada apenas porque está sendo acusado de praticar o crime de tráfico de drogas. A prisão foi decretada em razão da
gravidade do crime concretamente praticado, considerando as circunstâncias de tempo, local, modo, motivos, consequências,
repercussão social (insegurança, sensação de impunidade), associadas a um objetivo concretamente delineado, qual seja, a
credibilidade da Justiça.

Registro que o município de Santa Inês registra um alto índice de crimes de tráficos de drogas e outros delitos violentos, a grande
maioria decorrente do uso e do tráfico de drogas, o que aterroriza sobremaneira a população local.

Assim, há fortes indícios, em uma análise preliminar e própria do atual estágio do processo, até pela forma que se deu a sua
prisão, de que o denunciado, de alguma forma fazia da mercancia ilegal de drogas o seu meio de vida, com imenso prejuízo à
comunidade local. Ademais, a alegação da defesa de que o acusado seria apenas "um avião" e não um traficante, não o exime de
responder pela conduta ilícita supostamente praticada por ele. A alegação de que não existe nos autos nenhuma prova de que o
autuado seja traficante de drogas, essa divergência será melhor esclarecida durante a instrução criminal.

O fato imputado ao denunciado não pode ser considerado de pequena relevância penal. "A difusão maciça do consumo de drogas
nas últimas décadas", conforme assevera CARLOS ALBERTO PLASTINO (Psicanalista, cientista político e economista, Professor
de IMS-UERJ e da PUC-Rio - trabalho apresentado no Seminário Internacional sobre Toxicomanias, em 8 de julho de 2000),
"transformou a toxicomania numa grave questão social.". Além disso, cresce a violência causada pelo uso de drogas. Com efeito,
"O Brasil é citado nas primeiras páginas do novo relatório do Conselho Internacional de Controle de Narcóticos, órgão das Nações
Unidas, como um exemplo da violência causada pelas drogas. Segundo o documento, boa parte dos 30 mil assassinatos que
ocorrem por ano no país está relacionada ao tráfico ou ao uso de drogas."

Não há dúvida, por todos estes vetores, que os fatos imputados ao denunciado põem em risco a ordem pública. O SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não desconhecendo esta realidade, há muito deixou assentado: ". ações delituosas como as praticadas
na espécie (tráfico e associação para o tráfico), causam enormes prejuízos não só materiais, mas também institucionais, gerando
instabilidade no meio social. E, nesse contexto, a paz pública ficaria, sim, ameaçada, caso não fossem tomadas as providências
cautelares necessárias para estancar a atuação dos traficantes." (sublinhei - passagem da ementa do HC 39675/RJ, Quinta Turma,
Relatora: Ministra LAURITA VAZ, j. em 22/02/2005).

Penso que a gravidade do crime, que traz grande desassossego à população local, leva, neste momento processual, à inevitável
conclusão de que, solto, o acusado/representado encontraria estímulo para voltar à sua atividade ilícita. Tal atividade, sem uma
severa repressão, não costuma ser facilmente abandonada pelo agente do fato.

Assim, o quadro que se emoldura a nível local (alto índice de criminalidade relacionado às drogas no município de Santa Inês)
aliado às circunstâncias pessoais do caso em tela (em uma ronda policial, o acusado foi encontrado com uma sacola plástica
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contendo grande quantidade de pedras de "crack"), exige uma pronta e eficaz providência do Estado-Juiz, sob pena de ser afetada
a própria credibilidade da Justiça.

Desse modo, faz-se imperiosa e necessária a manutenção da prisão preventiva do denunciado, de modo a assegurar a ordem
pública, além de impedir a repetição de atos nocivos à comunidade local.

Assim como não se pode decretar a prisão de quem quer que seja somente em razão do tipo penal que lhe é imputado, também
não se pode afirmar que sempre que o réu(ré) seja primário e possuidor de bons antecedentes tenha direito de responder o
processo em liberdade. A regra é a liberdade e a prisão cautelar é uma exceção, isto é verdade, mas, infelizmente, para o
conduzido em foco está patenteada a situação excepcional, o que autoriza a medida de constrição de sua liberdade.

Ante o exposto,INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR
OUTRAS MEDIDA CAUTELARES do denunciado IDILAILSON DE SOUSA BRAZ, mantendo o denunciado na prisão em que se
encontra.

Aguarde-se a realização da audiência de instrução já designada nos autos.

Publique-se no DJE para Intimação do Advogado do Acusado.

Intimem-se o MPE da presente Decisão.

Santa Inês(MA), 29/08/2019.

Dra. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Santa Inês,
respondendo pela 4ª Vara Criminal

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

Processo: 1305-36.2016.8.10.0056
Ação Penal nº 13122016
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Promotor: José Artur Del Toso Júnior
Ré: ANDRESSA MATOS SOUSA
Advogado: Dr. Danilson Ferreira Veloso - OAB/MA 10872.

Finalidade: Intimar o advogado da ré acima especificado por todo teor do dispositivo da sentença a seguir transcrito.
Termo de Deliberação de fls. 181/191: À vista de tais alegações, julgo procedente, em parte, a denúncia para: 1- Absolver
ANDRESSA MATOS SOUSA, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro; 2- Condenar ERICK FELIPE
CASTRO COSTA na sanção prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, conforme redação anterior à Lei nº
13.654/2018, razão pela qual passo a dosar a pena, em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal. Friso
que, para cada circunstância judicial desfavorável, o aumento da pena base será, em regra, na proporção de 1/8 do resultado
obtido através da operação de subtração do valor da pena mínima prevista em abstrato do valor da pena máxima prevista em
abstrato. As exceções a esse patamar de 1/8, caso existam, serão devidamente fundamentadas. I. Culpabilidade normal à espécie,
nada tendo a se valorar; II. motivo do crime normal à espécie; III. o réu possui antecedente criminal referente ao processo de nº
22772015, que tramita parante a 1ª Vara de Rosário,no qual foi condenado por crime de tráfico de drogas, condenação esta já
transitada em julgado, encontrando-se o processo já em fase de execução; tal circunstância, contudo, não será aqui valorada, já
que constitui agravante de reincidência, a incidir na segunda fase da dosimetria; IV. não foram trazidos aos autos elementos
suficientes para valorar a conduta social do réu; V. não foram trazidos aos autos elementos suficientes para valorar a
personalidade do réu; VI. o comportamento da vítima não incentivou a ação do réu, circunstância judicial esta, contudo, que,
conforme a doutrina e a jurisprudência, não pode ser valorada; VII. as circunstâncias do são desfavoráveis ao réu, vez que o réu
utilizou-se de motocicleta para a prática do crime, instrumento este que facilita a abordagem bem como a rápida fuga do local do
crime, dificultando reação por parte da vítima; (+1/8); VIII. as conseqüências dos crimes são normais à espécie, nada tendo a se
valorar. À vista de tais considerações, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e
três) dias- multa. Não estão presentes circunstâncias atenuante da confissão espontânea, bem como a circunstância agravante da
reincidência (condenação com trânsito em julgado, por crime doloso anterior ao dos presentes autos, nos autos do proc. de nº
22772015, 1ª Vara de Rosário), preponderando sobre a atenuante da confissão a agravante da reincidência, ainda que com força
reduzida, motivo pelo qual aumento a pena em 1/12_ a incidir sobre o intervalo da pena prevista em abstrato, vez que superior à
pena base aplicada, resultando em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias- multa. Presente a
causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018.
Considerando que a arma utilizada pelo réu foi uma arma de fogo, com ofensividade superior à de uma arma branca, aumento a
pena em sua metade, resultando em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses de 15 (quinze) dias de reclusão, mais 53 (cinquenta e três)
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dias- multa. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual aumento a
pena em 1/3 sobre o resultado da operação anterior (critério sucessivo ou cumulativo STF RE 107345, RE 106030, RE 99818, RE
91114), resultando em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa. Fica a pena definitiva em
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa. A
multa deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias do trânsito em julgado. O quantum deverá ser atualizado, por ocasião da execução
(art. 49, §2º, CP). Fixo, ainda, o dia- multa em 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime. Condeno, ainda, o
réu ao pagamento das custas processuais. Considerando que o réu esteve preso no período de 15/05/2016 a 21/08/2017, detraio 3
(três) meses e 8 (oito) dias de pena, restando a cumprir 10 9dez) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena.
Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) oficie-se ao Tribunal Regional
Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com devida identificação, acompanhada de cópia da presente decisão,
cumprindo o disposto no art. 71, §2º, do Código Eleitoral c/c o art. 15, III, da Constituição Federal; 2) Expeça-se guia de execução
do réu. P.R.I. Santa Inês (MA), 14 de agosto de 2019. Juíza MIRELLA CEZAR FREITAS. Titular da 2.ª Vara da Comarca de
Itapecuru Mirim/Ma.

Santa Inês (MA), 2 de setembro de 2019

Drª Denise Pedrosa Torres
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Santa Inês/Ma

Santa Luzia

Primeira Vara de Santa Luzia

A MMª Juíza de Direito titular da 1ª Vara desta comarca de Santa Luzia, nos autos de Ação Penal movida pelo Ministério Público,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no Processo nº. 1340-27.2015.8.10.0057, determinou a expedição de
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo de 60 (sessenta) dias
De SEBASTIÃO OLIVEIRA PEREIRA, brasileiro, união estável, pedreiro, natural de santa Luzia-MA, nascido em 21/10/1984, filho
de José alves Pereira e Maria das Graças oliveira Pereira, com último endereço conhecido à Rua do Chafariz, Nº 59, Vila São
Paulo, 65390-000, Santa Luzia, hoje com paradeiro ignorado, para tomar ciência da Sentença proferida nos termos da ação penal
contra si interposta pelo Ministério Público Estadual, dando-lhe por incurso nas sanções dos artigos 129, caput, 163, parágrafo
único, inciso III e 331, todos do Código Penal, cuja a parte dispositiva segue adiante transcrita: Diante do exposto,
JULGOPARCIALMENTEPROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENARSEBASTIÃO OLIVEIRA PEREIRA, suficientemente
qualificado, nas sanções dos artigos 129, caput, 163, parágrafo único, inciso III e 331, todos do Código Penal, em concurso
material. Improcedente, contudo, com relação aos tipos penais dos artigos 139, 140 e 147 do Código Penal, estando extinta a
punibilidade penal do acusado em relação a cada uma daquelas figuras penais por força da prescrição e decadência. Dado e
passado o presente nesta cidade e Comarca de Santa Luzia, em 02 de setembro de 2019, ao qual dou ampla publicação, tanto
pela afixação de uma via no átrio do Fórum, quanto pelo envio para publicação no Diário da Justiça eletrônico. Eu,
_____________________, Lutero Bezerra, Técnico Judiciário, digitei e, após visto da Secretária Judicial, vai assinado pela MMª
Juíza titular desta 1ª Vara.
Visto: __________________________________
Secretária Judicial da 1ª Vara
Juíza MARCELLE ADRIANE FARIAS SILVA
Titular da 1ª Vara

Segunda Vara de Santa Luzia

PROCESSO Nº 0001803-32.2016.8.10.0057 (18162016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: DHEICK SOUSA SILVA ( OAB 11521-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

FINALIDADE:De Ordem da Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. MARCELLE ADRIANE FARIAS SILVA, Titular 1ª Vara de Santa
Luzia/MA, respondendo; tomar conhecimento da realização da coleta de material genético das partes, marcada para o dia
30/09/2019 às 09:40h.
João Gonçalves da Silva
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Secretário Judicial

Santa Luzia do Paruá

PROCESSO Nº 0000426-43.2016.8.10.0116 (4262016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO ( OAB 12654A-MA )

REU: JOSE MARCELINO OLIVEIRA FERRO

D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte autora, por seu advogado, via DJe, cientificando-a que, para que seja dado seguimento ao cumprimento de
obrigação imposta em sentença transitada em julgado, deverá fazer uso do sistema eletrônico, na plataforma PJe, conforme determina a Portaria-Conjunta nº.
52017 e Resolução nº. 522013 do TJMA, destacando, por oportuno, o dever de informar nestes autos físicos o peticionamento por meio eletrônico e juntar o
respectivo comprovante de protocolo.Após, arquivem-se os autos com baixa e anotações de estilo.A presente serve como mandado.Cumpra-se.Santa Luzia do
Paruá/MA, 01 de agosto de 2019.JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRAJuiz de Direito Titular da Comarca de Santa Luzia do Paruá Resp: 171447

PROCESSO Nº 0001459-73.2013.8.10.0116 (12332013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: FRANCISCO PASCOAL DE SOUZA
ADVOGADO: MARCELO MAGNO FERREIRA E SOUZA ( OAB 5181-MA ) e MIRIAM SOARES LIMA ( OAB 12202-MA )

REU: ELETROSOUSA e EVILDAC DE SOUSA ARAGAO

D E S P A C H OVistos, etc.Da análise dos autos, denota-se que a parte sucumbente interpôs recurso de apelação com as correspondentes razões, sem,
contudo, recolher o preparo.Intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, § 4º, do NCPC, o
recorrente permaneceu inerte, consoante certidão retro.Todavia, a teor da norma do art. 1.010, § 3º, do NCPC, deixo de fazer o juízo de admissibilidade recursal
negativo, pois de competência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.Intime-se o recorrido para as contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias.Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo legal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. A presente serve
como mandado. Cumpra-se.Santa Luzia do Paruá/MA, 31 de julho de 2019.JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRAJuiz de Direito Titular da Comarca de Santa
Luzia do Paruá/MA Resp: 171447

PROCESSO Nº 0001589-92.2015.8.10.0116 (15912015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: HELVECIO VERAS DA SILVA ( OAB 13261A-MA )

EXECUTADO: VITOR SIMPLICIO BARBOSA

Processo nº.: 1589-92.2015.8.10.0116 (15912015)Exequente: Banco do Nordeste do Brasil S.A.DESPACHO01. Intime-se o exequente, por seu advogado
constituído (via DJE), para se manifestar acerca das certidões de fls. 66/68 e 70, no prazo de 15 (quinze) dias e requerer o que entender de direito para o regular
prosseguimento do feito.02. Cumpra-se.Santa Luzia do Paruá/MA, 31 de julho de 2019.JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRAJuiz de Direito Titular da Comarca
de Santa Luzia do Paruá Resp: 192476

PROCESSO Nº 0000710-51.2016.8.10.0116 (7102016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: LENIVALDO RODRIGUES VIANA SOARES e MARLENE RODRIGUES VIANA SOARES
ADVOGADO: JOHN PAUL PESSOA BARBOSA ( OAB 13727-MA ) e JOHN PAUL PESSOA BARBOSA ( OAB 13727-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO:  WILSON SALES BELCHIOR - OAB/MA: 11.099-A
S E N T E N Ç AVistos etc.Tratam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO promovida pelo menor LENIVALDO RODRIGUES VIANA SOARES, representado por MARLENE RODRIGUES VIANA SOARES,
em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, alegando que recebe benefício de amparo social ao portador de deficiência física e tem sofrido com descontos
oriundos de um empréstimo pessoal não solicitado, tombado sob o número de contrato 264655360, parcelado em 36 (trinta e seis) vezes.Por tais razões, pede a
concessão de tutela antecipada para que a requerida se abstenha de realizar novos descontos referente a esse contrato e, no mérito, a declaração de nulidade
do contrato, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como das verbas sucumbenciais. Pede, ainda, a
concessão da gratuidade judiciária.Instruiu a inicial com os documentos de fls. 16/25.À fl. 14, este juízo concedeu à parte requerente a gratuidade judiciária e
determinou a citação da parte requerida.Citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 33/51, arguindo, em preliminar, conexão de ações e inépcia da
inicial. No mérito, alega exercício regular de um direito e pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos.Às fls. 53/64 constam a cópia do contrato de
empréstimo bancário objeto da lide, o extrato bancário da representante da menor comprovando a disponibilização dos valores decorrentes em conta e informe
de situação do financiamento. A parte requerente não apresentou réplica, conforme certificado à fl. 86.Após, os autos vieram conclusos.É o necessário relatar.
DECIDO.O feito comporta julgamento imediato dos pedidos, uma vez que instruído devidamente por prova documental, prescindindo, portanto, da produção de
prova oral em audiência, na forma do art. 355, I, do NCPC, in verbis:"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de
prova, na forma do art. 349".Antes de adentrar ao mérito, verifica-se a preliminar suscitada.De plano, INDEFIRO o pedido de conexão dos feitos informados na
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contestação, por não observar prejuízos às partes litigantes o julgamento separado das demandas, principalmente, pelo fato de serem questões de direito,
dependendo para o deslinde a apresentação do contrato que gerou o suposto empréstimo fraudulento, podendo em alguns casos ser juntado pelo requerido e
noutro não, o que acarretaria julgamentos diversos, tumultuando o bom andamento do processo. Observa-se, também, que a petição inicial atende aos requisitos
do art. 319 do NCPC e foi instruída com os documentos essenciais à propositura da ação judicial, do qual é possível identificar com precisão o pedido e a causa
de pedir, assegurando à parte adversa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, INDEFIRO a preliminar de inépcia da inicial.Passa-se à
análise meritória.Não pairam mais dúvidas que as relações entre bancos e clientes são eminentemente consumeristas e por isso sujeitas às normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, os bancos, a exemplo do requerido, prestam serviços remunerados aos seus correntistas, subsumindo-se, assim,
ao conceito contido no §2º, do art. 3º da Lei 8.078/90 e devem arcar com os danos que provocarem por defeito na realização dos serviços pactuados, na forma
estabelecida no mesmo diploma legal. A praxe tem demonstrado que os danos nesses serviços são corriqueiros e o consumidor não pode arcar com eles,
cabendo a reparação por meio da responsabilização civil, na modalidade objetiva, ou seja, sem discussão da culpa estricto sensu. Dispõe o Código de Defesa do
Consumidor:"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1° O serviço é defeituoso
quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:I - o modo de
seu fornecimento;II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;III - a época em que foi fornecido.§ 2º O serviço não é considerado defeituoso
pela adoção de novas técnicas.§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".E ainda de acordo com o CDC, art. 6º, inciso VIII, o consumidor tem a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências, sendo, pois, este o caso dos autos. DECLARO, portanto, a inversão do ônus da prova. Trata-se de ação
declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte requerente alega que fora realizado
ilegalmente um empréstimo pessoal em seu nome junto ao banco requerido, em virtude do qual estão sendo descontadas 36 (trinta e seis) parcelas e causando
danos de toda ordem.O banco requerido, em sua contestação, logrou êxito em comprovar a legitimidade dos descontos em conta bancária, pois juntou às fls.
53/57 cópia do contrato nº 264.655.360, ora questionado pela parte requerente. Verifico ainda que as assinaturas acostadas nos contratos, em muito se
assemelham às assinaturas constantes na procuração e do documento de identidade anexos à petição inicial (fls. 16/18), corroborando a declaração de vontade
da parte requerente de celebrar o negócio jurídico em litígio, com valor nominal R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ademais, atrelado ao documento
mencionado, o banco requerido ainda juntou aos autos cópia do extrato bancário da representante legal da parte requerente, do período da contratação,
comprovando, assim, a disponibilização do valor contratado em conta bancária, consoante fl. 58.Insta salientar que, não obstante o contrato de empréstimo
questionado na ação tenha sido apresentado em cópia, é prescindível a apresentação de via original do contrato e realização de perícia técnica para comprovar
que assinatura/digital aposta é do(a) autor(a), mormente quando corroborada por outros elementos (consectários contratuais), a exemplo da disponibilização de
valores em conta-corrente e utilização para fins de quitação/amortização de outros contratos bancários, bem como a ausência de indícios que evidenciam
fraude.Nesse diapasão, tenho por certo que o banco requerido cumpriu com seu ônus probatório, tanto à luz do direito comum (art. 373, II, CPC) como em face
da legislação consumerista (art. 6º, VIII, CDC), ao demonstrar a regular contratação do referido empréstimo através do contrato juntado, onde há
assinatura/digital da parte requerente aquiescendo com os termos lá determinados.Portanto, há de prevalecer no caso em análise a força obrigacional dos
contratos e, portanto, deve ser observado o princípio pacta sunt servanda ao contrato em litígio, uma vez que a parte requerente conscientemente firmou contrato
de empréstimo consignado com o banco requerido, conforme provado nos autos.Nessa quadra, a pretensão declaratória de inexigibilidade do empréstimo aqui
deduzida, vinculada à causa de pedir apontada na inicial, não encontra supedâneo fático probatório, pelo que improcede.E, sendo assim, tão pouco há de se
levar em conta o pedido de repetição do indébito, tendo em vista que o débito aqui discutido não caracteriza cobrança abusiva, mas sim exercício regular do
direito creditício do banco requerido.De igual modo, também não considero viável a pretensão indenizatória.O banco requerido, ao cobrar/descontar diretamente
da conta bancária da parte requerente e manter as cobranças ao longo dos anos, nada mais fez do que agir estritamente sob a égide do exercício regular do seu
direito a receber a contraprestação pelo numerário emprestado, sendo, por expressa disposição legal, causa excludente de ilicitude, na forma do art. 188, I, do
CC, que rompe o nexo de causalidade entre causa (possível defeito do serviço) e efeito (o alegado dano suportado pela parte requerente).As premissas legais
estabelecem como elementos necessários à responsabilidade civil a prática de um ato ilícito (ou defeito no fornecimento de serviço ou produto), um dano
decorrente de tal ato, a culpa (podendo esta ser dispensada em caso de responsabilidade civil objetiva) e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano,
sendo certo que a ausência de quaisquer deles implica na ausência do dever de indenizar.A sábia doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, assim esclarece:"Os
pressupostos da obrigação de indenizar são: ação ou omissão do agente, culpa, nexo causal e dano. O elemento culpa é dispensado em alguns casos. Os
demais, entretanto, são imprescindíveis."1Em conclusão, se não houve demonstração do nexo de causalidade entre os fatos apontados na inicial pela requerente
e o alegado dano suportado, não há a caracterização da responsabilidade civil e, por via de consequência, não há que se falar em indenização.Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida pela parte requerente e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC.Pedido de tutela provisória de urgência prejudicado.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, suspensa a cobrança face à
gratuidade judiciária.P. R. I., servindo a presente como mandado.Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e
anotações de praxe. Cumpra-se.Santa Luzia do Paruá/MA, 31 de julho de 2019JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRAJuiz de Direito Titular da Comarca de Santa
Luzia do Paruá Resp: 171447

PROCESSO Nº 0001547-72.2017.8.10.0116 (15482017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSE DOS SANTOS PEREIRA CABRAL
ADVOGADO: FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO ( OAB 7637-MA )

REU: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
ADVOGADA: DRª. HERLINDA DE OLINDA VIEIRA ( OAB/MA: 5.604 )

S E N T E N Ç AVistos, etc.Tratam os autos de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA CABRAL em
desfavor do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ.À fl. 50, a parte requerente pediu a desistência da ação.Intimada para se
manifestar, a parte requerida nada disse.Após, os autos vieram conclusos.É o necessário relatar. DECIDO.A lide versa sobre
direito disponível e o pedido de desistência da ação demonstra a falta de interesse da parte requerente no prosseguimento do
processo, bem como o silêncio da parte requerida equivale a anuência tácita.Assim, sem mais delongas, HOMOLOGO POR
SENTENÇA O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para os fins do dispositivo do art. 200, parágrafo único, do NCPC, e, em
consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do
referido diploma legal.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios no
patamar de 10 % (dez) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em face do benefício de justiça gratuita (arts. 98 e ss. do
NCPC). P. R. I., servindo a presente serve como mandado.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Cumpra-
se.Santa Luzia do Paruá/MA, 31 de julho de 2019.JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRAJuiz de Direito Titular da Comarca de
Santa Luzia do Paruá Resp: 171447
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PROCESSO Nº 0001575-74.2016.8.10.0116 (15752016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BIATO DA SILVA
ADVOGADO: JOHN PAUL PESSOA BARBOSA ( OAB 13727-MA )

RÉU:

S E N T E N Ç AVistos, etc.Tratam os autos de AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO TARDIO promovida por BIATO DA SILVA, por ter perdido o prazo para o ato
quando da morte de MARIA JOSÉ DA SILVA.À fl. 24 consta pedido de desistência da ação.Após, os autos vieram conclusos.É o necessário relatar. DECIDO.A
questão sob exame dispensa grande elucubração. A parte requerente pediu a desistência da ação em procedimento de jurisdição voluntária, que, por sua
natureza, não existe litigiosidade e partes, apenas meros interessados, bem como não há prejuízo para a parte demandante, também não há razão para rejeição
do pedido.Assim, sem mais delongas, ante a disponibilidade do direito pleiteado, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, a DESISTÊNCIA, para os fins do dispositivo
do art. 200, parágrafo único, do NCPC e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do
referido diploma legal.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, suspensa a cobrança face à gratuidade judiciária. Defiro o pedido de
desentranhamento das vias originais dos documentos acostados à inicial, mediante substituição por cópias, devidamente certificado.P. R. I., servindo a presente
como mandado.Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Cumpra-se.Santa Luzia do Paruá/MA, 31 de julho de
2019.JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRAJuiz de Direito Titular da Comarca de Santa Luzia do Paruá Resp: 171447

PROCESSO Nº 0001592-13.2016.8.10.0116 (15922016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA
ADVOGADO: FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO ( OAB 7637A-MA )

REU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR (OAB/RN: 392-A)
S E N T E N Ç AVistos, etc.Tratam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS promovida por FRANCISCO DE ASSIS SOUSA em face do BANCO BRADESCO S/A, alegando que tem sofrido descontos mensais em sua
conta bancária no valor de R$ 218,98 (duzentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), referente a contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 1.448,00
(um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais), o qual não firmou ou autorizou que terceiro o fizesse.Por tais razões, requer a concessão do benefício da justiça
gratuita, o cancelamento do contrato de empréstimo, a reparação pelos danos morais sofridos e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.À
fl. 21 foi deferido o pedido de justiça gratuita e determinada a citação da parte requerida para a apresentação de defesa.Citada, a parte requerida apresentou a
contestação e documentos, juntados às fls. 24/55, arguindo, em preliminar, carência da ação por ausência de interesse processual. No mérito, alega, em síntese,
exercício regular de um direito, uma vez que o contrato foi formalizado via terminal de autoatendimento com uso de senha pessoal e intransferível. Pede, ao final,
improcedência dos pedidos. A parte requerente apresentou réplica às fl. 60.Após, vieram os autos conclusos.É o necessário relatar. DECIDO.O processo
comporta julgamento imediato dos pedidos, visto que está regularmente instruído com as provas trazidas pelas partes, prescindindo, portanto, da produção de
provas orais em audiência, na forma do art. 355, I, do NCPC, in verbis:"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de
prova, na forma do art. 349".Inicialmente, INDEFIRO a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, haja vista que a ausência de reclamação
administrativa acerca de suposta cobrança indevida de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado não impede a apreciação da pretensão pelo
Poder Judiciário face à inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.Vencida a preliminar, passa-se à análise meritória.A lide
repousa na suposta utilização do cartão bancário de débito/crédito da parte requerente por terceiros fraudadores que, conhecedores da senha pessoal,
formalizaram um empréstimo de crédito pessoal dividido em parcelas no valor de R$ 1.448,00 (um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais), sem o
conhecimento da correntista.Primeiramente, vê-se que da documentação acostada com a inicial, em especial, o extrato bancário de fl. 10, a confirmação da
existência de contrato de empréstimo pessoal questionado e a disponibilização do valor contratado, o qual foi utilizado pelo consumidor mediante saque,
transferência bancária e manutenção do saldo remanescente em conta-corrente.Contudo, vê-se que a operação bancária somente é possível por meio da
utilização de cartão bancário e senha, de uso pessoal e intransferível da parte requerente. Assim, para que seja declarado nulo o contrato de empréstimo de
crédito pessoal impugnado na lide, necessária a comprovação de ilicitude do banco requerido, que negligenciou e aceitou a formalização de fraude de terceiros
em prejuízo de seu consumidor.Fora disso, não há que se falar em contratações/saques/compras indevidas, vez que afastada a existência de defeito na
prestação do serviço do banco.Da análise percuciente dos autos, denota-se que a parte requerente não fez prova de nenhuma reclamação administrativa do
referido contrato junto ao banco requerido, mesmo tendo ciência dos descontos indevidos, pelo menos, a partir do mês seguinte à realização do desconto da
primeira parcela do contrato de empréstimo rechaçado, consequência lógica, deixando, apenas, para buscar a via judicial quando já haviam sido realizados
vários descontos, revelando a ausência de conduta proativa do consumidor.Embora sejam fatos públicos e notórios as fraudes bancárias praticadas em nosso
País, nos quais estelionatários se aproveitam da ingenuidade de idosos, analfabetos, etc. e praticam diversas operações em prejuízo das instituições bancárias e
de seus correntistas, também é verdade que é dever do consumidor manter a guarda do cartão magnético e o sigilo da senha de uso pessoal.Não podemos
responsabilizar as instituições financeiras por eventual contratação de empréstimo bancário realizado no terminal de autoatendimento para o qual o correntista
contribui e/ou negligenciou na segurança da operação bancária, pois a parte requerente cedeu voluntariamente seus dados pessoais, senha e cartão magnético
a terceiros.Assim, entendo que não há razoabilidade nem verossimilhança nas alegações da autora de desconhecimento do referido contrato, tampouco a parte
requerente produziu prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) a ensejar o reconhecimento de falha na prestação de serviços do banco
requerido..Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial em decorrência
da culpa exclusiva da vítima.Condeno a parte requerente nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, suspensa a cobrança por litigar sob o pálio da justiça gratuita.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os
autos com baixa na distribuição e anotações de praxe.A presente serve como mandado.Cumpra-se.Santa Luzia do Paruá/MA, 31 de julho de 2019.JOÃO PAULO
DE SOUSA OLIVEIRAJuiz de Direito Titular da Comarca de Santa Luzia do Paruá Resp: 171447

Santa Quitéria

PROCESSO Nº 0000795-63.2018.8.10.0117 (7952018)
AÇÃO: PEDIDO DE PRISÃO | PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
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REPRESENTANTE: Processo em Segredo de Justiça

REPRESENTADO: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: GLEYDSON GADELHA MELO ( OAB 5280-MA )

ESTADO DO MARANHÃOP O D E R J U D I C I Á R I OCOMARCA DE SANTA QUITÉRIAProcesso nº 7952018DECISÃOTrata-se de representação por prisão
preventiva c/c busca e apreensão, formulada Delegado de Polícia Civil responsável pelo SEIC - DCCT, na capital maranhense, em desfavor dos investigados
LUCAS RIBEIRO BERTRAND e WILIAM DOS SANTOS OLIVEIRA, pela suposta prática do crime previsto no artigo 171 do CP.Decisão de fls.65/71, oriunda do
juízo da central de inquérito e custódia de São Luís/MA, declinou competência para as Comarcas de Santa Quitéria/MA e Carutapera/MA.Em parecer de
fls.82/83, o MPE pugnou pela incompetência do juízo de Santa Quitéria/MA para processar e julgar o presente feito.É o relato essencial, passo a decidir.De
plano, verifica-se que a demanda versa sobre a prática de estelionato, sem olvidar a possível conexão com outros delitos mais graves, como organização
criminosa, eis que as investigações estão em fase inicial.Conforme narra a representação, terceiros mediante fraude, desabilitaram o aplicativo whatsaap do
prefeito desta municipalidade, instante em que se passando pelo gestor, autorizaram a transferência do valor de R$ 500.000,00 reais a um dos investigados.Com
efeito, nos termos do que dispõe o art. 70 do CPP, a competência é, em regra, determinada pelo lugar em que se consuma a infração penal ou, no caso de
tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Nesse sentir, o delito de estelionato consuma-se, em regra, no local em que ocorre o efetivo
prejuízo à vítima, ou seja, na localidade da agência onde a vítima possuía a conta bancária(CC 147.811/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016). Não obstante, o caso em estudo exige peculiar atenção, vejamos. Inicialmente, é oportuno relatar que as investigações
estão em estágio prematuro, eis que o caderno investigativo não versa sobre uma simples fraude, ao revés, os elementos informativos já coligidos denotam para
uma atividade delituosa sofistica e articulada, com a provável participação de um número impreciso de agentes, ainda não identificados, cenário que afetaria a
competência pela aplicação das regras de conexão, assegurando a reunião dos processos no local em que ocorreu o crime mais grave, nos moldes descritos no
artigo 78, II, "a", do CPP.Ademais, é forçoso reconhecer que o cerne da distribuição de competência pelo legislador processual é facilitar a apuração da prova,
mormente em casos de grande repercussão, como o caderno inquisitorial em estudo, de modo que a remessa dos autos para esta unidade jurisdicional do
interior maranhense, diante da incerteza sobre a competência territorial, prejudicaria, sobremaneira, a estruturação da prova.Desta Feita, diante da incerteza
quanto ao número de delitos e o local de consumação dos crimes, esse juízo reputa-se incompetente para processar o mencionado caderno processual.Por fim,
remeta-se os autos para o juízo de origem, com a consequente suscitação do conflito de competência junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão.Intimem-se. Publique-se. Notifique-se o Parquet. Cumpra-se. Santa Quitéria/MA, 16 de agosto de 2019. Cristiano Régis César da SilvaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0000206-52.2010.8.10.0117 (2062010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
DENUNCIADO: IDÊNIS ALVES DE SOUSA e RAFAEL DA COSTA CARVALHO
ADVOGADO: EMERSON RODRIGUES DE AGUIAR ( OAB/MA 6.564 )
INTMAR DA SENTENÇA:
Processo nº 2062010SENTENÇATrata-se de execução penal em face dos apenados IDÊNIS ALVES DE SOUSA e RAFAEL DA COSTA CARVALHO.Sentença
de fls.80/84, converteu em restritiva de direitos a pena privativa de liberdade aplicada aos acusados, consistente no pagamento de 1 salário mínimo e prestação
de serviços a comunidade.Em parecer de fl.132, o MPE pugnou pela extinção da punibilidade em relação sentenciado RAFAEL DA COSTA CARVALHO. Por sua
vez, requereu a conversão em privativa de liberdade da pena imposta ao acusado IDÊNIS ALVES DE SOUSA.É o relatório. Passo a decidir.Analisando
criteriosamente os autos, entende-se que a opinião do Ministério Público merece prosperar, uma vez que o contexto fático-probatório delineia que houve
cumprimento dos mandamentos judiciais, explico.Devidamente condenado, foi ofertado ao apenado RAFAEL DA COSTA CARVALHO, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito.Certidão de fl.122 delineia que houve cumprimento dos comandos judiciais impostos por esse juízo por parte do
apenado RAFAEL DA COSTA CARVALHOO representante do Ministério Público sublinhou que(fl.132):"(.)o Ministério Público requer a extinção da punibilidade
em relação ao acusado RAFAEL DA COSTA CARVALHO(...)" (GRIFO NOSSO). Isto posto, com base na manifestação do Ministério Público, determino o
ARQUIVAMENTO do presente feito, oportunidade em que declaro extinta a punibilidade do apenado RAFAEL DA COSTA CARVALHO, nos termos do art.66,II,
da Lei 7.210/84.QUANTO AO PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE- APENADO IDÊNIS ALVES DE
SOUSADevidamente condenado, o sentenciado deixou de cumprir as condições impostas por esse juízo, sem apresentar justificativa para tanto, apesar de
devidamente intimado, consoante certidão de fls.119Sobre o tema, reza o artigo 44, §4º, do CP e 181, §1º, "b" e "c", da Lei de Execução Penal que:"Art. 44. As
penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de
liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo
cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.""Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida
em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será
convertida quando o condenado:b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço;c) recusar-se, injustificadamente, a
prestar o serviço que lhe foi imposto;"Na mesma esteira, nossos tribunais vem decidindo que:STJ-0728204) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Revela-se lícita a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, nos
termos do § 4º do artigo 44 do Código Penal e 181 da Lei de Execução Penal, ante o descumprimento injustificado das obrigações impostas. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 75.336/MG (2016/0229309-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. DJe
10.05.2017).TRF1-0225012) HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ART. 44, § 4º DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE
DENEGADA. 1. A decisão que converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, encontra-se devidamente fundamentada no
descumprimento injustificado das condições impostas ao condenado, ora paciente. Aplicação do art. 44, § 4º do Código Penal. 2. Também não houve qualquer
preclusão para conversão da pena restritiva de direitos em pena restritiva de liberdade. A pena restritiva de direitos não foi cumprida pelo paciente e esta só é
contabilizada quando efetivamente cumprida e não somente pelo decurso do tempo. Assim, descabida se torna a alegação do impetrante de que, no momento da
decisão judicial, já estaria extinta a punibilidade. 3. A custódia do paciente foi confiada ao Sistema Penitenciário Estadual, razão pela qual a competência para
apreciar pedidos de detração da pena (art. 66, III, c, da LEP) ou de outro eventual pedido de extinção da punibilidade (art. 66, II, da LEP) é do Juízo Estadual da
Vara de Execuções Penais do Estado do Maranhão (art. 65 da LEP), a teor da Súmula 192 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3. Habeas Corpus conhecido
em parte e, nessa parte, ordem denegada. (Habeas Corpus nº 0079062-07.2012.4.01.0000/MA, 4ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. I´talo Fioravanti Sabo
Mendes. j. 29.04.2014, unânime, e-DJF1 30.07.2017).STJ-0750217) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. APENADO INTIMADO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. VIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AUSENTE. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 236.123/RJ (2012/0051919-2), STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. DJe 30.06.2017).Feitas essas considerações,
as hipóteses de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade estão previstas nos arts. 44, §§ 4º e 5º, do Código Penal, e 181 da LEP,
sendo certo que o descumprimento injustificado da restrição imposta autoriza a adoção dessa medida. Segundo entendimento dos nossos tribunais, antes da
conversão, é imprescindível a intimação do reeducando para que esclareça as razões do descumprimento, o que já ocorreu na espécie(certidão de fl.119) Isso
porque cabe ao apenado, essencialmente, justificar o não cumprimento da reprimenda. No caso, embora devidamente intimado, o apenado não apresentou
justificativa, cenário que evidencia a necessidade da conversão em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 181, § 1º, alínea "b", da LEPIsto posto,
converto em privativa de liberdade a pena do sentenciado IDÊNIS ALVES DE SOUSA.Expeça-se mandado de prisãoProceda-se com o registro da ordem de
prisão no BNMPServe a presente como mandado, ofício e carta precatóriaNotifique-se o Ministério Público.Intimem-se o apenado e seu procurador, caso não
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possua, intime-se o DPE.Cumpra-se o tópico anterior, referente a extinção da punibilidade do apenado RAFAEL DA COSTA CARVALHO.Notifique-se o
Ministério Público.Após, arquive-se com baixa na distribuição. Santa Quitéria/MA, 03 de maio de 2019. Cristiano Regis Cesar da SilvaJuiz de Direito Titular da
Comarca de Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0000678-09.2017.8.10.0117 (6782017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA CÍVEL
IMPETRANTE: LUCIANA CALDAS SANTOS
ADVOGADO: IGOR DA SILVA OLIVEIRA ( OAB 8822-MA )
IMPETRADO: NORBERTO MOREIRA ROCHA
D E S P A C H OIntimem-se as partes sobre o retorno dos autos;Logo após, arquive-se, destacando que a Secretaria Judicial
intimará a parte credora, na pessoa do seu procurador, via diário, cientificando-lhe que para dar início à liquidação ou ao
cumprimento definitivo do título judicial, deverá utilizar o peticionamento eletrônico pelo sistema processo judicial eletrônico -PJE-
TJMA- Portaria nº 52017;Cumpra-se. Santa Quitéria/MA, 28 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular
da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001868-07.2017.8.10.0117 (18682017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CÍVEL
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
REU: OSMAR DE JESUS DA COSTA LEAL
ADVOGADO: DANILO MOHANA PINHEIRO CARVALHO LIMA ( OAB 9022-MA )
Processo nº:18682017D E S P A C H OIntime-se o requerido para se manifestar sobre parecer ministerial de fls.111/119, no prazo
de 15 dias;Decorrido o prazo acima, devidamente certificado, autos conclusos;Cumpra-se. Santa Quitéria/MA, 28 de agosto de
2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA
Resp: 180174

PORTARIA Nº. 02, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
O Dr. CRISTIANO REGIS CESAR DA SILVA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Santa Quitéria, Estado do Maranhão, na
forma da lei etc.
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria/MA decretou feriado municipal, conforme Lei Municipal n.º
003/2016, nos dias 08 e 09 de setembro (em homenagem a Padroeira do Município – Nossa Senhora dos Aflitos) e obedecendo
ao disposto no art. 83, § 2º do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão.
RESOLVE,
Art. 1º Determinar a suspensãodo expediente forense na Comarca de Santa Quitéria no dia 09de setembro de 2019.
Art. 2º Os prazos que vencerem nesse dia serão postergados para o primeiro dia útil subsequente. O Plantão judiciário funcionará
normalmente.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no átrio do Fórum desta Comarca e no Diário de Justiça do
Maranhão para conhecimento e registro.
Dê-se ciência. Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Santa Quitéria/MA, 02 de setembro de 2019.
CRISTIANO REGIS CESAR DA SILVA

Juiz de Direito Titular da Comarca de Santa Quitéria/MA

PROCESSO Nº 0000209-26.2018.8.10.0117 (2092018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: DANIEL LIMA DE ARAUJO
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Processo nº2092018
Requerente: DANIEL LIMA DE ARAÚJO
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por DANIEL LIMA DE ARAÚJO, por seu advogado constituído,
em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao pagamento de
verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da Administração e
estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua remuneração: a)
vencimento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) adicional de risco; d)Adicional de
sobreaviso e; e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de
seus consectários legais. Juntou documentos de fls.10/22.Sentença de fls.30/31 indeferiu a inicial, eis que a parte autora, apesar
de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação, esse juízo
exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município às
fls.52/57, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.61/63).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
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importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de
1/3 de férias referente ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS
REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor
público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os
seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao
recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de
1/3, referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA EXTRASob
outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora extra, ao
tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente e em
função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar, uma
vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela ausência
da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o alegado,
descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante do
exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro
de 2016 e férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida
acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado
490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao
tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença
somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e
intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões,
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remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular
da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0000212-78.2018.8.10.0117 (2122018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANTONIO ALVES CARNEIRO JUNIOR
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Processo nº2122018
Requerente:ANTONIO ALVES CARNEIRO JUNIOR
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por ANTONIO ALVES CARNEIRO JUNIOR, por seu advogado
constituído, em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao
pagamento de verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da
Administração e estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua
remuneração: a) vencimento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) adicional de risco;
d)Adicional de sobreaviso e; e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas,
acrescidas de seus consectários legais. Juntou documentos de fls.19/22.Sentença de fls.29/30 indeferiu a inicial, eis que a parte
autora, apesar de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação,
esse juízo exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município
às fls.44/63, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.67/69).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de
1/3 de férias referente ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS
REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor
público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os
seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao
recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
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ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de
1/3, referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA EXTRASob
outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora extra, ao
tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente e em
função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar, uma
vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela ausência
da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o alegado,
descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante do
exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro
de 2016 e férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida
acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado
490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao
tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença
somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e
intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões,
remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular
da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0000380-80.2018.8.10.0117 (3802018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Processo nº3802018
Requerente:JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS, por seu advogado
constituído, em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao
pagamento de verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da
Administração e estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua
remuneração: a) vencimento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c)adicional de risco;
d)Adicional de sobreaviso e; e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas,
acrescidas de seus consectários legais. Juntou documentos de fls.10/22.Sentença de fls.30/31 indeferiu a inicial, eis que a parte
autora, apesar de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação,
esse juízo exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município
às fls.52/57, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.61/63).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas
de 1/3 de férias referente ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS
PARCELAS REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor
fixado em lei, assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor
público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os
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seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao
recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas
de 1/3 de férias referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA
EXTRASob outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora
extra, ao tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente
e em função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar,
uma vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela
ausência da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o
alegado, descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante
do exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de julho, agosto, setembro e
outubro de 2016 e férias acrescidas de 1/3 de férias referente ao ano de 2016. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta
ilíquida acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o
enunciado 490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se
os autos ao tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente
sentença somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a
tempestividade e intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem
contrarrazões, remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária
Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A
PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o
município, pessoalmente.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene
Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0000418-92.2018.8.10.0117 (4182018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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AUTOR: JOSE DA SILVA AMORIM
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Processo nº4182018
Requerente:JOSÉ DA SILVA AMORIM
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por JOSÉ DA SILVA AMORIM, por seu advogado constituído,
em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao pagamento de
verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da Administração e
estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua remuneração: a)
vencimento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) adicional de risco; d)Adicional de
sobreaviso e; e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de
seus consectários legais. Juntou documentos de fls.10/20.Sentença de fls.28/29 indeferiu a inicial, eis que a parte autora, apesar
de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação, esse juízo
exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município às
fls.50/55, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.59/61).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de
1/3 de férias referente ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS
REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor
público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os
seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao
recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
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enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de
1/3, referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA EXTRASob
outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora extra, ao
tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente e em
função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar, uma
vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela ausência
da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o alegado,
descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante do
exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro
de 2016 e férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida
acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado
490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao
tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença
somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e
intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões,
remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular
da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0000420-62.2018.8.10.0117 (4202018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARCIO ANDRE SOUSA
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Processo nº4202018
Requerente: MARCIO ANDRE SOUSA
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por MARCIO ANDRE SOUSA , por seu advogado constituído,
em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao pagamento de
verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da Administração e
estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua remuneração: a)
vencimento dos meses de setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c)adicional de risco; d)Adicional de sobreaviso e;
e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de seus consectários
legais. Juntou documentos de fls.10/25.Sentença de fls.27/28 indeferiu a inicial, eis que a parte autora, apesar de devidamente
intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação, esse juízo exerceu juízo de
retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município às fls.49/54, por cuja via
sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios carreados aos
autos.Réplica(fls.58/60).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que importa relatar.
DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto que, embora o
mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos necessários e
suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é de julgamento
antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor das verbas
salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de 1/3 de férias referente
ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS
ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, assim como as demais
vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor público.Independentemente do estatuto
jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os seguintes direitos remuneratórios previstos
no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.Diante disso, não há dúvidas
que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao recebimento da contraprestação
pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo menos, um terço constitucional
(inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o exercício de cargo público,
demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente público.É certo que o ente
municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente previstos.Nesse particular, o
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artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar o fato constitutivo do seu
direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto, verifico que o autor demonstrou
a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando também a prestação de serviços
devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário, ou seja, provar o
pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar a existência dos pagamentos dos valores
demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público, caberia à Fazenda Pública comprovar,
enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância ao art. 350 do CPC, que efetuou o
pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não pagamento, instaurando procedimento
para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SERVIDOR.
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da remuneração por parte do servidor
público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no cargo.Incontroversa a existência do
vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC." (AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012).Igualmente, a
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE
MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE EFETUAR O
PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de
serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao servidor, sob pena de
enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor
(Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº. 0375742012, TJMA, Rel. Des.
Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de contraprestação pelo serviço
efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante enriquecimento ilícito do Município, não
podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação
apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos
meses de setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de 1/3 de férias referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO,
ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA EXTRASob outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da
parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora extra, ao tempo em que alega ter laborado alternativamente nos
períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente e em função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida
indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar, uma vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos
qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela ausência da legislação municipal que supostamente rege a
matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o alegado, descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo
do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante do exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização
referente aos vencimentos dos meses de setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de 1/3 de férias referente ao ano de
2016. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença
sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção
prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado 490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o
prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo
em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença somente poderá ser executada após o seu trânsito em
julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para
apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais
que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-
se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Santa
Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA,
respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0000539-62.2014.8.10.0117 (5642014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSE FRANCISCO LOPES
ADVOGADO: AUDESON OLIVEIRA COSTA ( OAB 11417-MA ) e LUÍS CARLOS COSTA CARVALHO ( OAB 10066-MA )
REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )
Processo n.° 5642014AUTOR: JOSÉ FRANCISCO LOPES RÉU: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.ASENTENÇARelatório
dispensado, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95.No caso em tela, a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência da
dívida, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição das quantias
indevidamente descontadas.Nesse ínterim, para que se configure a responsabilidade civil, necessário se faz o preenchimento dos
seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) nexo de causalidade; c) dano; e d) a depender do caso, a presença de elemento
subjetivo.Em relações jurídicas como a aqui tratada, deve-se aplicar o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual
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preconiza ser prescindível a comprovação da culpa do fornecedor:Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Em sua defesa, o demandado assevera que houve
a contratação, que se deu de forma regular.Nesse ínterim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
53983/2016, restou aprovada a seguinte tese:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR
PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO
GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses
autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré,
enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a
contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a
manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar
que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova". (grifo nosso)Como visto, em se
tratando de contratos consignados, decidiu-se que o ônus de provar que houve a contratação, através da juntada do contrato ou de
outro documento que demonstre a declaração de vontade do contratante, é do fornecedor do serviço.Não obstante isso, o banco
réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, eis que contrato de fl.61 revela a assinatura do autor por intermédio da marca de
seu polegar. Ora, os documentos pessoais do demandante(fl.14), notadamente seu RG e título de eleitor revelam que o requerente
saber escrever, fato notabilizado pela assinatura na procuração(fl.13), não merecendo respaldo, pois, o pacto juntado pelo
demandado, sobretudo quando desacompanhado dos documentos pessoais do requerido.Finalmente, é difícil de crer que uma
instituição financeira das mais antigas e consolidadas deste país empreste quantia tão alta, se comparada com a renda da autora,
e deixe de se resguardar com o arquivamento de documentos aptos a comprovar a celebração fidedigna da avença.Enquanto isso,
analisando-se o documento de fl.16 nota-se que realmente foram descontados valores da conta bancária titularizada pela parte
autora, que seriam referentes ao Contrato nº 008078024. Porém, como dito acima, não há provas de que o referido negócio
jurídico tenha se cunhado a partir de declaração de vontade da parte acionante.III - DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO
PROCEDENTE a pretensão deduzida na presente ação, para declarar inexistente o Contrato nº 008078024 e condenar a parte ré
a:a) restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente da conta bancária da parte autora, referentes ao pagamento
de prestações do referido contrato, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, ambos a
partir de cada desconto; eb) pagar, em favor da autora, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais,
acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, aqueles a contar do efetivo prejuízo (data do primeiro desconto)
e esta da publicação da presente sentença.Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com
esteio no art. 55, "caput", da Lei nº 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Santa
Quitéria/MA, 28 de agosto de 2019.Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA,
respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0000647-91.2014.8.10.0117 (6722014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: CLEMILTON SILVA RIBEIRO ( OAB 7531-MA )
REQUERIDO: BANCO BMG
ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN ( OAB 15819A-MA )
Processo n.° 6722014AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVARÉU: BANCO ITAÚ BMG S/ASENTENÇARelatório
dispensado, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95.No caso em tela, a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência da
dívida, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição das quantias
indevidamente descontadas.Nesse ínterim, para que se configure a responsabilidade civil, necessário se faz o preenchimento dos
seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) nexo de causalidade; c) dano; e d) a depender do caso, a presença de elemento
subjetivo.Em relações jurídicas como a aqui tratada, deve-se aplicar o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual
preconiza ser prescindível a comprovação da culpa do fornecedor:Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Em sua defesa, o demandado assevera que houve
a contratação, que se deu de forma regular.Nesse ínterim, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
53983/2016, restou aprovada a seguinte tese:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR
PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO
GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses
autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré,
enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a
contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a
manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar
que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova". (grifo nosso)Como visto, em se
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tratando de contratos consignados, decidiu-se que o ônus de provar que houve a contratação, através da juntada do contrato ou de
outro documento que demonstre a declaração de vontade do contratante, é do fornecedor do serviço.Não obstante isso, o banco
réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, não tendo juntado aos autos nem o contrato assinado pela parte requerente, muito
menos a documentação que ela teria oferecido quando da avença.Finalmente, é difícil de crer que uma instituição financeira das
mais antigas e consolidadas deste país empreste quantia tão alta, se comparada com a renda da autora, e deixe de se resguardar
com o arquivamento de documentos aptos a comprovar a celebração da avença.Enquanto isso, analisando-se o documento de
fl.10 nota-se que realmente foram descontados valores da conta bancária titularizada pela parte autora, que seriam referentes ao
Contrato nº 19596438. Porém, como dito acima, não há provas de que o referido negócio jurídico tenha se cunhado a partir de
declaração de vontade da parte acionante.Noutra senda, o demandado alega que reverteu a quantia emprestada à autora, mas
também não demonstra que isso tenha se dado. III - DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida
na presente ação, para declarar inexistente o Contrato nº 19596438 e condenar a parte ré a:a) restituir, na forma simples, os
valores descontados indevidamente da conta bancária da parte autora, referentes ao pagamento de prestações do referido
contrato, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, ambos a partir de cada desconto; eb)
pagar, em favor da autora, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros de 1% ao mês e
correção monetária pelo INPC, aqueles a contar do efetivo prejuízo (data do primeiro desconto) e esta da publicação da presente
sentença.Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com esteio no art. 55, "caput", da Lei
nº 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Santa Quitéria/MA, 28 de agosto de
2019.Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA
Resp: 180174

PROCESSO Nº 0000718-93.2014.8.10.0117 (7432014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAIMUNDO GOMES DA SILVA
ADVOGADO: ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO ( OAB 8679-MA )
REQUERIDO: BANCO BMG
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA ( OAB 327026-SP )
SENTENÇA Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela parte autora em face do(a) requerido(a),
ambos já devidamente qualificados. Petição de fls.100/102 denota que as partes transigiram. Diante do exposto, homologo o
acordo firmado entre as partes e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, conforme disposto no artigo 487, III,"b"
do Código de Processo Civil.Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, arquive-se com as cautelas de praxe. Santa
Quitéria/MA, 28 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA,
respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0000958-14.2016.8.10.0117 (9582016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: VICENTE ALVES DE LIMA
ADVOGADO: RAYRISON LOPES DA SILVA ( OAB 14964-MA )
REQUERIDO: BANCO PAN
ADVOGADO: RONALDO SOUSA DA LUZ ( OAB 17964A-MA )
Processo n.° 9582016AUTOR: VICENTE ALVES DE LIMARÉU: BANCO PAN S/ASENTENÇARelatório dispensado, conforme o
art. 38 da Lei nº 9.099/95.Inicialmente, não que se falar em incompetência do juízo em virtude da complexidade da causa, que
demandaria prova pericial grafotécnica, pois os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes para deslinde do
feito.A parte reclamante pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, repetição do indébito,
bem como a declaração de inexistência da dívida.Nesse ínterim, para que se configure a responsabilidade civil, necessário se faz o
preenchimento dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) nexo de causalidade; c) dano; e d) a depender do caso, a presença
de elemento subjetivo.Em relações jurídicas como a aqui tratada, deve-se aplicar o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o
qual preconiza ser prescindível a comprovação da culpa do fornecedor:Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Cumpre esclarecer
que o caso em questão configura nítida relação de consumo, em consonância com o artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, razão pela qual, reconhecendo a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência da parte consumidora, efetuo a
inversão do ônus da prova.Inclusive, em se tratando de empréstimos consignados, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas nº 53983/2016, restou aprovada a seguinte tese:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO
SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova". (grifo nosso)Como visto, em se
tratando de contratos de empréstimos consignados, decidiu-se que o ônus de provar que houve a contratação, através da juntada
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do respectivo instrumento ou de outro documento que demonstre a declaração de vontade do contratante é da instituição bancária.
Por seu turno, incumbe ao autor, que alega não ter recebido a quantia emprestada, trazer aos autos os extratos bancários de sua
conta.No caso em tela, o demandado juntou, às fls.55/60, cópia do contrato, bem como dos documentos pessoais do
autor(fl.62).Com isso, ele se desincumbiu de seu ônus probatório.Por outro lado, o(a) autor(a), mesmo alegando que não recebeu
o valor emprestado, não trouxe aos autos comprovação de que isso não tenha ocorrido, embora lhe seja possível acesso irrestrito
aos seus dados bancários. Bastava se dirigir à sua agência bancária para tanto.Assim, em razão de não ter havido conduta ilícita
por parte do requerido, afasta-se a responsabilidade pelos danos que a parte autora diz ter experimentado e mantém-se incólume
a dívida.Isto posto, e considerando o que dos mais autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte acionante e
extingo o processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.Sem condenação em custas e honorários
advocatícios, com esteio no art. 55 da Lei nº 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-
se.Santa Quitéria/MA, 28 de agosto de 2019.Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA,
respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001249-77.2017.8.10.0117 (12492017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: LUCIANA GERLANE SANTOS PONTES
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Processo nº12492017
Requerente: LUCIANA GERLANE SANTOS FONTES
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por LUCIANA GERLANE SANTOS FONTES, por seu advogado
constituído, em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao
pagamento de verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da
Administração e estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua
remuneração: a) onze meses de vencimentos atrasados, sendo dois deles em 2014, três em 2015 e seis em 2016; b) Férias
acrescidas de 1/3 referente ao período compreendido entre 2013 e 2016; c) 13º salário de 2013 a 2016; d)Indenização por
retenção dolosa dos vencimentos no mesmo lapso temporal; e) Adicional de insalubridade.Pleiteia assim a condenação do réu ao
pagamento das referidas verbas, acrescidas de seus consectários legais. Juntou documentos de fls.11/28.Sentença de fls.39/40
indeferiu a inicial, eis que a parte autora, apesar de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na
OAB/MA.Interposto recurso de apelação, esse juízo exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha
processual.Contestação juntada pelo município às fls.81/86, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar,
ante a fragilidade dos elementos probatórios carreados aos autos.Réplica(fls.90/93).De plano, defiro os benefícios da justiça
gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a
desnecessidade da produção de provas em audiência, visto que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-
se devidamente instruído o processo com os documentos necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art.
355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da
presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor das verbas salariais correspondentes aos onze meses de
vencimentos atrasados, sendo dois deles em 2014, três em 2015 e seis em 2016; Férias acrescidas de 1/3 referente ao período
compreendido entre 2013 e 2016; 13º salário de 2013 a 2016;Indenização por retenção dolosa dos vencimentos no mesmo lapso
temporal e adicional de insalubridade.II. I - DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição
pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a
remuneração, são direitos básicos do servidor público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao
servidor público, além do vencimento básico, os seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal,
integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no
exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro
salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor
comprovou ter sido nomeado pelo município para o exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços
ao réu, fato que não foi contestado pelo ente público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu
adimplemento ao tempo e ao modo legalmente previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil
de 2015 estabelece caber à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito daquele.No caso concreto, verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido
em cargo público junto ao município, estando também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente
requerido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou
qualquer documentação hábil a comprovar a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo
jurídico entre o servidor e o ente público, caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do requerente, em observância ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que
tinha um motivo legítimo para o não pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse
sentido, essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
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RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte,
"o recebimento da remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o
exercício no cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333
do CPC." (AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo
regimental não provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS
ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II -
Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de
salários e outras dotações devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se
desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal
de Justiça).(Apelação Cível nº. 0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a
remuneração é forma de contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa
em flagrante enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos onze meses de vencimentos atrasados, sendo dois deles em 2014, três em 2015 e seis
em 2016; Férias acrescidas de 1/3 referente ao período compreendido entre 2013 e 2016; 13º salário de 2013 a 2016 e
indenização por retenção dolosa dos vencimentos no mesmo lapso temporal II. II - DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADELado
outro, o autor promove cobrança da implementação do adicional de insalubridade.De início, importante dizer que, embora tal direito
seja contemplado em norma prevista expressamente na Constituição Federal (art. 7º, XXIII), tal dispositivo deixou de figurar entre
os direitos sociais dos servidores públicos listados no art. 39, §3º, da Constituição Federal, incumbindo assim aos entes federativos
sua regulamentação.No âmbito estadual, o adicional de insalubridade foi estendido aos servidores civis pela redação do artigo 21,
§3º, XV, da Constituição do Estado do Maranhão, porém sua aplicabilidade não é imediata, dependendo de implementação pelo
legislador infraconstitucional, consoante se deduz do referido dispositivo legal:Art. 21. O Estado e os Municípios instituirão, no
âmbito da respectiva competência, regime jurídico único e planos de careira para os servidores da administração pública direta,
das autarquias e das fundações públicas.(.)§ 3º Asseguram-se aos servidores públicos civis os seguintes direitos: XV - adicional de
remuneração para as atividades penosas e insalubres ou perigosas, na forma da lei;Neste caso, impõe-se examinar a legislação
local para verificação dos requisitos para o recebimento da aludida verba.Eis que o Estatuto dos Servidores Municipais de Santa
Quitéria, em seu(s) artigo(s) 70 e 72, assim prescreve:Art. 70. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus sobre o vencimento do cargo
efetivo.(...)Art. 72. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as
situações estabelecidas em legislação específica.Interpreta-se, pela leitura do dispositivo legal, que a definição das atividades
passíveis de recebimento do adicional dar-se-á por lei própria. Ora, o autor não comprovou que o artigo 72 do referido Estatuto dos
Servidores Municipais tenha sido regulamentado no âmbito deste ente público. O simples fato de o Regime Jurídico dos Servidores
Municipais de Santa Quitéria/MA prever a possibilidade de percepção de adicional de insalubridade não autoriza o pagamento
respectivo, uma vez que a referida Lei Municipal determinou que legislação específica defina quais as atividades insalubres ou
perigosas que renderiam direito ao adicional.Dessa forma, diante da evidente ausência de regulamentação legal para o pagamento
do adicional de insalubridade, resta inviável o acolhimento de cobrança das parcelas retroativas referente a essa parcela. III -
DISPOSITIVODiante do exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido e condeno o Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente onze meses de vencimentos atrasados,
sendo dois deles em 2014, três em 2015 e seis em 2016; Férias acrescidas de 1/3 referente ao período compreendido entre 2013
e 2016; 13º salário de 2013 a 2016 e indenização por retenção dolosa dos vencimentos no mesmo lapso temporal. Fixo os
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a
reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art.
496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado 490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou
sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no
art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo
interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar
contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e
sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se
fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se,
os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de
agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa
Quitéria/MA Resp: 180174
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REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Processo nº13322017
Requerente: ALBINO DA SILVA COSTA
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por ALBINO DA SILVA COSTA, por seu advogado constituído,
em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao pagamento de
verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da Administração e
estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua remuneração: a)
vencimento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) Pasep; d) adicional de risco;
e)Adicional de sobreaviso e; f)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas,
acrescidas de seus consectários legais. Juntou documentos de fls.13/19.Sentença de fls.27/28 indeferiu a inicial, eis que a parte
autora, apesar de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação,
esse juízo exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município
às fls.42/60, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.64/66).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de setembro e outubro de 2016; 1/3 de férias de 2016; Pasep;
adicional de risco; adicional de sobreaviso e adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ
cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, assim como as demais vantagens
pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor público.Independentemente do estatuto jurídico de
cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39,
da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e
remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes
de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público,
no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo
terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o
autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou
serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do
seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito daquele.No caso concreto, verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido
em cargo público junto ao município, estando também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente
requerido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou
qualquer documentação hábil a comprovar a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo
jurídico entre o servidor e o ente público, caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do requerente, em observância ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que
tinha um motivo legítimo para o não pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse
sentido, essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte,
"o recebimento da remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o
exercício no cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333
do CPC." (AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo
regimental não provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS
ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II -
Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de
salários e outras dotações devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se
desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal
de Justiça).(Apelação Cível nº. 0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a
remuneração é forma de contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa
em flagrante enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de

Página 1053 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



1/3, referente ao ano de 2016.II. II - PASEPÉ cediço que o cadastramento de servidor público municipal junto ao PASEP é
responsabilidade do ente municipal a que se está vinculado. A omissão do município em cadastrar servidores junto ao PASEP
implica em prejuízo que deve ser indenizado em valores correspondentes aos abonos que não foram recebidos. Sobre essa
sistemática, a Corte de Justiça Maranhense vem entendendo que :TJMA-0106236) APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL.. NÃO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA PIS/PASEP. COMPROVADO. APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIMENTO. UNANIMIDADE. I. O cerne do presente Apelo está na existência ou não do adicional de
insalubridade ao agente de saúde e do dever de quitação quanto aos valores não cadastrados junto ao PASEP II. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de
insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. III. Inexistindo lei municipal específica
prevendo a percepção, pelos agentes comunitários de saúde, do adicional de insalubridade, descabe invocar a Norma
Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. IV. Quanto ao pagamento de valores não recolhidos ao programa
PIS/PASEP, verifica-se que o Município de Pastos Bons não cadastrou a apelante junto ao PASEP no ano em que a apelante
ingressou no serviço público, restando assim claramente prejudicados os pagamentos de abonos anuais, os quais seriam devidos
a partir da data da admissão. V. Ante o exposto, e de acordo com o parece ministerial, conheço e dou parcial provimento ao apelo,
no sentido de seja, a sentença, reformada quanto ao direito da Apelante à sua inscrição no PIS/PASEP, bem como à indenização
correspondente ao abono salarial a que faria jus no período de omissão do ente municipal, respeitando-se a prescrição quinquenal.
(Processo nº 021619/2017 (209417/2017), 5ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Raimundo José Barros de Sousa. DJe
12.09.2017).Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus às parcelas referente ao PASEP, do período compreendido entre 01.08.2012 a 01.08.2017(data do ajuizamento da presente
ação, consoante Sistema Themis Pg), já excluído o período anterior há 5 anos após o protocolo da presente ação, em virtude da
ocorrência do instituto da prescrição.II.III- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA
EXTRASob outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora
extra, ao tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente
e em função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar,
uma vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela
ausência da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o
alegado, descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante
do exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de setembro e outubro de 2016 ,
férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016 e parcelas pertinentes ao PASEP, no que tange ao período compreendido entre
01.08.2012 a 01.08.2017. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º,
CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida acerca do quantum debeatur, não se
aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado 490 da Súmula de Jurisprudência do
STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao tribunal, nos termos do art. 496, §1º,
do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença somente poderá ser executada após o
seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte contrária, por ato
ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos, sem nova
conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca
de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001336-33.2017.8.10.0117 (13362017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FLORENÇO DA SILVA
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Processo nº13362017
Requerente: FRANCISCO DE ASSIS FLORENÇO DA SILVA
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS FLORENÇO DA SILVA, por seu
advogado constituído, em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o
réu ao pagamento de verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros
da Administração e estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua
remuneração: a) vencimento dos meses de setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) Pasep; d) adicional de risco;
e)Adicional de sobreaviso e; f)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas,
acrescidas de seus consectários legais. Juntou documentos de fls.13/18.Sentença de fls.32/33 indeferiu a inicial, eis que a parte
autora, apesar de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação,
esse juízo exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município
às fls.46/67, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios

Página 1054 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



carreados aos autos.Réplica(fls.72/74).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de setembro e outubro de 2016; 1/3 de férias de 2016; Pasep;
adicional de risco; adicional de sobreaviso e adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ
cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, assim como as demais vantagens
pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor público.Independentemente do estatuto jurídico de
cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39,
da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e
remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes
de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público,
no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo
terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o
autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou
serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do
seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito daquele.No caso concreto, verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido
em cargo público junto ao município, estando também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente
requerido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou
qualquer documentação hábil a comprovar a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo
jurídico entre o servidor e o ente público, caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do requerente, em observância ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que
tinha um motivo legítimo para o não pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse
sentido, essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte,
"o recebimento da remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o
exercício no cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333
do CPC." (AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo
regimental não provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS
ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II -
Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de
salários e outras dotações devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se
desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal
de Justiça).(Apelação Cível nº. 0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a
remuneração é forma de contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa
em flagrante enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de
1/3, referente ao ano de 2016.II. II - PASEPÉ cediço que o cadastramento de servidor público municipal junto ao PASEP é
responsabilidade do ente municipal a que se está vinculado. A omissão do município em cadastrar servidores junto ao PASEP
implica em prejuízo que deve ser indenizado em valores correspondentes aos abonos que não foram recebidos. Sobre essa
sistemática, a Corte de Justiça Maranhense vem entendendo que :TJMA-0106236) APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL.. NÃO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA PIS/PASEP. COMPROVADO. APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIMENTO. UNANIMIDADE. I. O cerne do presente Apelo está na existência ou não do adicional de
insalubridade ao agente de saúde e do dever de quitação quanto aos valores não cadastrados junto ao PASEP II. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de
insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. III. Inexistindo lei municipal específica
prevendo a percepção, pelos agentes comunitários de saúde, do adicional de insalubridade, descabe invocar a Norma
Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. IV. Quanto ao pagamento de valores não recolhidos ao programa
PIS/PASEP, verifica-se que o Município de Pastos Bons não cadastrou a apelante junto ao PASEP no ano em que a apelante
ingressou no serviço público, restando assim claramente prejudicados os pagamentos de abonos anuais, os quais seriam devidos
a partir da data da admissão. V. Ante o exposto, e de acordo com o parece ministerial, conheço e dou parcial provimento ao apelo,
no sentido de seja, a sentença, reformada quanto ao direito da Apelante à sua inscrição no PIS/PASEP, bem como à indenização
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correspondente ao abono salarial a que faria jus no período de omissão do ente municipal, respeitando-se a prescrição quinquenal.
(Processo nº 021619/2017 (209417/2017), 5ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Raimundo José Barros de Sousa. DJe
12.09.2017).Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus às parcelas referente ao PASEP, do período compreendido entre 01.08.2012 a 01.08.2017(data do ajuizamento da presente
ação, consoante Sistema Themis Pg), já excluído o período anterior há 5 anos após o protocolo da presente ação, em virtude da
ocorrência do instituto da prescrição.II.III- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA
EXTRASob outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora
extra, ao tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente
e em função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar,
uma vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela
ausência da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o
alegado, descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante
do exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de setembro e outubro de 2016 ,
férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016 e parcelas pertinentes ao PASEP, no que tange ao período compreendido entre
01.08.2012 a 01.08.2017. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º,
CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida acerca do quantum debeatur, não se
aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado 490 da Súmula de Jurisprudência do
STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao tribunal, nos termos do art. 496, §1º,
do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença somente poderá ser executada após o
seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte contrária, por ato
ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos, sem nova
conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca
de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001337-18.2017.8.10.0117 (13372017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ADAMILTON GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAÚJO ( OAB 6643-MA )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Processo nº13372017
Requerente: ADAMILTON GOMES DOS SANTOS
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por ADAMILTON GOMES DOS SANTOS, por seu advogado
constituído, em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao
pagamento de verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da
Administração e estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua
remuneração: a) vencimento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) 13º Salário referente
ao ano de 2016; d) Pasep; e) adicional de risco; f)Adicional de sobreaviso e; g)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação
do réu ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de seus consectários legais. Juntou documentos de fls.13/27.Sentença de
fls.41/42 indeferiu a inicial, eis que a parte autora, apesar de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar
na OAB/MA.Interposto recurso de apelação, esse juízo exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha
processual.Contestação juntada pelo município às fls.55/73, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar,
ante a fragilidade dos elementos probatórios carreados aos autos.Réplica(fls.78/80).De plano, defiro os benefícios da justiça
gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a
desnecessidade da produção de provas em audiência, visto que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-
se devidamente instruído o processo com os documentos necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art.
355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da
presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de
setembro e outubro de 2016; 1/3 de férias de 2016; 13º Salário referente ao ano de 2016; Pasep; adicional de risco; Adicional de
sobreaviso e a dicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição
pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a
remuneração, são direitos básicos do servidor público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao
servidor público, além do vencimento básico, os seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal,
integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no
exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro
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salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor
comprovou ter sido nomeado pelo município para o exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços
ao réu, fato que não foi contestado pelo ente público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu
adimplemento ao tempo e ao modo legalmente previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil
de 2015 estabelece caber à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito daquele.No caso concreto, verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido
em cargo público junto ao município, estando também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente
requerido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou
qualquer documentação hábil a comprovar a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo
jurídico entre o servidor e o ente público, caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do requerente, em observância ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que
tinha um motivo legítimo para o não pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse
sentido, essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte,
"o recebimento da remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o
exercício no cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333
do CPC." (AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo
regimental não provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS
ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II -
Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de
salários e outras dotações devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se
desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal
de Justiça).(Apelação Cível nº. 0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a
remuneração é forma de contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa
em flagrante enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de
1/3, referente ao ano de 2016.II. II - PASEPÉ cediço que o cadastramento de servidor público municipal junto ao PASEP é
responsabilidade do ente municipal a que se está vinculado. A omissão do município em cadastrar servidores junto ao PASEP
implica em prejuízo que deve ser indenizado em valores correspondentes aos abonos que não foram recebidos. Sobre essa
sistemática, a Corte de Justiça Maranhense vem entendendo que :TJMA-0106236) APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL.. NÃO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA PIS/PASEP. COMPROVADO. APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIMENTO. UNANIMIDADE. I. O cerne do presente Apelo está na existência ou não do adicional de
insalubridade ao agente de saúde e do dever de quitação quanto aos valores não cadastrados junto ao PASEP II. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de
insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. III. Inexistindo lei municipal específica
prevendo a percepção, pelos agentes comunitários de saúde, do adicional de insalubridade, descabe invocar a Norma
Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. IV. Quanto ao pagamento de valores não recolhidos ao programa
PIS/PASEP, verifica-se que o Município de Pastos Bons não cadastrou a apelante junto ao PASEP no ano em que a apelante
ingressou no serviço público, restando assim claramente prejudicados os pagamentos de abonos anuais, os quais seriam devidos
a partir da data da admissão. V. Ante o exposto, e de acordo com o parece ministerial, conheço e dou parcial provimento ao apelo,
no sentido de seja, a sentença, reformada quanto ao direito da Apelante à sua inscrição no PIS/PASEP, bem como à indenização
correspondente ao abono salarial a que faria jus no período de omissão do ente municipal, respeitando-se a prescrição quinquenal.
(Processo nº 021619/2017 (209417/2017), 5ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Raimundo José Barros de Sousa. DJe
12.09.2017).Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus às parcelas referente ao PASEP, do período compreendido entre 01.09.2012 a 01.09.2017(data do ajuizamento da presente
ação, consoante Sistema Themis Pg), já excluído o período anterior há 5 anos após o protocolo da presente ação, em virtude da
ocorrência do instituto da prescrição.II.III- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA
EXTRASob outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora
extra, ao tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente
e em função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar,
uma vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela
ausência da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o
alegado, descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante
do exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de setembro e outubro de 2016 ,
férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016 e parcelas pertinentes ao PASEP, no que tange ao período compreendido entre
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01.09.2012 a 01.09.2017. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º,
CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida acerca do quantum debeatur, não se
aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado 490 da Súmula de Jurisprudência do
STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao tribunal, nos termos do art. 496, §1º,
do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença somente poderá ser executada após o
seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte contrária, por ato
ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos, sem nova
conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca
de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001453-24.2017.8.10.0117 (14532017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Processo nº14532017
Requerente:FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA , por seu advogado
constituído, em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao
pagamento de verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da
Administração e estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua
remuneração: a) vencimento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) adicional de risco;
d)Adicional de sobreaviso e; e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas,
acrescidas de seus consectários legais. Juntou documentos de fls.10/19.Sentença de fls.27/28 indeferiu a inicial, eis que a parte
autora, apesar de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação,
esse juízo exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município
às fls.41/46, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.51/53).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de
1/3 de férias referente ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS
REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor
público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os
seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao
recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de
1/3, referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA EXTRASob
outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora extra, ao
tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente e em
função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar, uma
vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela ausência
da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o alegado,
descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante do
exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro
de 2016 e férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida
acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado
490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao
tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença
somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e
intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões,
remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular
da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001459-31.2017.8.10.0117 (14592017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JAILSON RODRIGUES CALDAS
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Processo nº14592017
Requerente: JAILSON RODRIGUES CALDAS
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por JAILSON RODRIGUES CALDAS, por seu advogado
constituído, em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao
pagamento de verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da
Administração e estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua
remuneração: a) vencimento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c)adicional de risco;
d)Adicional de sobreaviso e; e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas,
acrescidas de seus consectários legais. Juntou documentos de fls.10/18.Sentença de fls.26/27 indeferiu a inicial, eis que a parte
autora, apesar de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação,
esse juízo exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município
às fls.48/53, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.57/59).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
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das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de
1/3 de férias referente ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS
REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor
público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os
seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao
recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de
1/3 de férias referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA
EXTRASob outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora
extra, ao tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente
e em função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar,
uma vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela
ausência da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o
alegado, descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante
do exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro
de 2016 e férias acrescidas de 1/3 de férias referente ao ano de 2016. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida
acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado
490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao
tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença
somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e
intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões,
remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular
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da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001461-98.2017.8.10.0117 (14612017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANTONIO CARLOS ABREU JUNIOR
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO
Processo nº14612017
Requerente: ANTONIO CARLOS ABREU ARAUJO
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por ANTONIO CARLOS ABREU ARAUJO , por seu advogado
constituído, em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao
pagamento de verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da
Administração e estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua
remuneração: a) vencimento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c)adicional de risco;
d)Adicional de sobreaviso e; e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas,
acrescidas de seus consectários legais. Juntou documentos de fls.10/17.Sentença de fls.24/25 indeferiu a inicial, eis que a parte
autora, apesar de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação,
esse juízo exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município
às fls.46/51, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.55/57).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de
1/3 de férias referente ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS
REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor
público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os
seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao
recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
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servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de
1/3 de férias referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA
EXTRASob outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora
extra, ao tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente
e em função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar,
uma vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela
ausência da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o
alegado, descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante
do exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro
de 2016 e férias acrescidas de 1/3 de férias referente ao ano de 2016. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida
acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado
490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao
tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença
somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e
intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões,
remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular
da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001525-11.2017.8.10.0117 (15252017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOANA VIANA ARAUJO
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

Processo nº15252017
Requerente:JOANA VIANA ARAÚJO
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por JOANA VIANA ARAÚJO , por seu advogado constituído, em
face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao pagamento de verbas
salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da Administração e estivesse
no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua remuneração: a) vencimento dos
meses de setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) 13º salário de 2016; d) adicional de risco; e)Adicional de
sobreaviso e; f)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de seus
consectários legais. Juntou documentos de fls.10/17.Sentença de fls.29/30 indeferiu a inicial, eis que a parte autora, apesar de
devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação, esse juízo
exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município às
fls.44/61, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.65/67).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de 1/3 de
férias referente ao ano de 2016; 13º salário do exercício 2015; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora
extra.II. I - DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo
público, com valor fixado em lei, assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos
do servidor público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento
básico, os seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados
pelos respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do
cargo o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos,
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ao recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de setembro e outubro de 2016, 13º salário do exercício 2016 e
férias acrescidas de 1/3 de férias referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e
ADICIONAL DE HORA EXTRASob outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco,
de sobreaviso e hora extra, ao tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário
normal de expediente e em função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito
não merece prosperar, uma vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em
seu favor, seja pela ausência da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência
que demonstre o alegado, descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III -
DISPOSITIVODiante do exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido e condeno o Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de setembro
e outubro de 2016, 13º salário pertinente ao exercício 2016 e férias acrescidas de 1/3 de férias referente ao ano de 2016. Fixo os
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a
reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art.
496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado 490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou
sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no
art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo
interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar
contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e
sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se
fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se,
os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de
agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa
Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001572-82.2017.8.10.0117 (15722017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ROMILSON SILVA BATISTA
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Processo nº15722017
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Requerente:ROMILSON SILVA BATISTA
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por ROMILSON SILVA BATISTA, por seu advogado constituído,
em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao pagamento de
verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da Administração e
estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua remuneração: a)
vencimento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) adicional de risco; d)Adicional de
sobreaviso e; e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de
seus consectários legais. Juntou documentos de fls.10/17.Sentença de fls.26/27 indeferiu a inicial, eis que a parte autora, apesar
de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação, esse juízo
exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município às
fls.41]60, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.63/65).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de
1/3 de férias referente ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS
REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor
público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os
seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao
recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de
1/3, referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA EXTRASob
outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora extra, ao
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tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente e em
função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar, uma
vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela ausência
da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o alegado,
descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante do
exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro
de 2016 e férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida
acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado
490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao
tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença
somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e
intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões,
remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular
da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001663-75.2017.8.10.0117 (16632017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANDRE SOUSA CARVALHO
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

Processo nº16632017
Requerente:ANDRE SOUSA CARVALHO
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por ANDRE SOUSA CARVALHO, por seu advogado constituído,
em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao pagamento de
verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da Administração e
estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua remuneração: a)
vencimento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) adicional de risco; d)Adicional de
sobreaviso e; e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de
seus consectários legais. Juntou documentos de fls.10/17 .Sentença de fls.25/26 indeferiu a inicial, eis que a parte autora, apesar
de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação, esse juízo
exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município às
fls.40/45, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.49/51).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de
1/3 de férias referente ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS
REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor
público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os
seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao
recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
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a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de
1/3, referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA EXTRASob
outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora extra, ao
tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente e em
função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar, uma
vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela ausência
da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o alegado,
descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante do
exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro
de 2016 e férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida
acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado
490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao
tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença
somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e
intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões,
remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular
da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001664-60.2017.8.10.0117 (16642017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: NEY FRANK DE SALES
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO

Processo nº16642017
Requerente: NEY FRANK DE SALES
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por NEY FRANK DE SALES, por seu advogado constituído, em
face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao pagamento de verbas
salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da Administração e estivesse
no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua remuneração: a) vencimento dos
meses de setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) adicional de risco; d)Adicional de sobreaviso e; e)Adicional de
hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de seus consectários legais. Juntou
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documentos de fls.10/17.Sentença de fls.26/27 indeferiu a inicial, eis que a parte autora, apesar de devidamente intimada não
carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação, esse juízo exerceu juízo de retratação,
instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município às fls.41/59, por cuja via sustentou que
a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios carreados aos autos.Réplica(fls.63/65).De
plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que importa relatar. DECIDO.II -
FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto que, embora o mérito
envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos necessários e suficientes
à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é de julgamento antecipado
da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor das verbas salariais
correspondentes aos vencimentos dos meses de setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de 1/3 de férias referente ao ano
de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS
ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, assim como as demais
vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor público.Independentemente do estatuto
jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os seguintes direitos remuneratórios previstos
no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.Diante disso, não há dúvidas
que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao recebimento da contraprestação
pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo menos, um terço constitucional
(inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o exercício de cargo público,
demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente público.É certo que o ente
municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente previstos.Nesse particular, o
artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar o fato constitutivo do seu
direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto, verifico que o autor demonstrou
a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando também a prestação de serviços
devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário, ou seja, provar o
pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar a existência dos pagamentos dos valores
demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público, caberia à Fazenda Pública comprovar,
enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância ao art. 350 do CPC, que efetuou o
pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não pagamento, instaurando procedimento
para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SERVIDOR.
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da remuneração por parte do servidor
público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no cargo.Incontroversa a existência do
vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC." (AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012).Igualmente, a
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE
MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE EFETUAR O
PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de
serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao servidor, sob pena de
enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor
(Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº. 0375742012, TJMA, Rel. Des.
Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de contraprestação pelo serviço
efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante enriquecimento ilícito do Município, não
podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação
apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos
meses de setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO,
ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA EXTRASob outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da
parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora extra, ao tempo em que alega ter laborado alternativamente nos
períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente e em função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida
indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar, uma vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos
qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela ausência da legislação municipal que supostamente rege a
matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o alegado, descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo
do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante do exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização
referente aos vencimentos dos meses de setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016. Fixo os
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a
reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art.
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496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado 490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou
sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no
art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo
interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar
contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e
sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se
fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se,
os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de
agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa
Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001667-15.2017.8.10.0117 (16672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS SILVA SOUSA
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Processo nº16672017
Requerente: FRANCISCO DE ASSIS SILVA SOUSA
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS SILVA SOUSA, por seu advogado
constituído, em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao
pagamento de verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da
Administração e estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua
remuneração: a) vencimento dos meses de setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) Pasep; d) adicional de risco;
e)Adicional de sobreaviso e; f)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas,
acrescidas de seus consectários legais. Juntou documentos de fls.13/22.Sentença de fls.31/32 indeferiu a inicial, eis que a parte
autora, apesar de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação,
esse juízo exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município
às fls.45/64, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.69/71).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de setembro e outubro de 2016; 1/3 de férias de 2016; Pasep;
adicional de risco; adicional de sobreaviso e adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ
cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, assim como as demais vantagens
pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor público.Independentemente do estatuto jurídico de
cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39,
da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e
remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes
de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público,
no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo
terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o
autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou
serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do
seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito daquele.No caso concreto, verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido
em cargo público junto ao município, estando também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente
requerido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou
qualquer documentação hábil a comprovar a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo
jurídico entre o servidor e o ente público, caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do requerente, em observância ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que
tinha um motivo legítimo para o não pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse
sentido, essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte,
"o recebimento da remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o
exercício no cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato
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impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333
do CPC." (AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo
regimental não provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS
ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II -
Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de
salários e outras dotações devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se
desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal
de Justiça).(Apelação Cível nº. 0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a
remuneração é forma de contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa
em flagrante enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de
1/3, referente ao ano de 2016.II. II - PASEPÉ cediço que o cadastramento de servidor público municipal junto ao PASEP é
responsabilidade do ente municipal a que se está vinculado. A omissão do município em cadastrar servidores junto ao PASEP
implica em prejuízo que deve ser indenizado em valores correspondentes aos abonos que não foram recebidos. Sobre essa
sistemática, a Corte de Justiça Maranhense vem entendendo que :TJMA-0106236) APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL.. NÃO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA PIS/PASEP. COMPROVADO. APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIMENTO. UNANIMIDADE. I. O cerne do presente Apelo está na existência ou não do adicional de
insalubridade ao agente de saúde e do dever de quitação quanto aos valores não cadastrados junto ao PASEP II. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de
insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. III. Inexistindo lei municipal específica
prevendo a percepção, pelos agentes comunitários de saúde, do adicional de insalubridade, descabe invocar a Norma
Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. IV. Quanto ao pagamento de valores não recolhidos ao programa
PIS/PASEP, verifica-se que o Município de Pastos Bons não cadastrou a apelante junto ao PASEP no ano em que a apelante
ingressou no serviço público, restando assim claramente prejudicados os pagamentos de abonos anuais, os quais seriam devidos
a partir da data da admissão. V. Ante o exposto, e de acordo com o parece ministerial, conheço e dou parcial provimento ao apelo,
no sentido de seja, a sentença, reformada quanto ao direito da Apelante à sua inscrição no PIS/PASEP, bem como à indenização
correspondente ao abono salarial a que faria jus no período de omissão do ente municipal, respeitando-se a prescrição quinquenal.
(Processo nº 021619/2017 (209417/2017), 5ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Raimundo José Barros de Sousa. DJe
12.09.2017).Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus às parcelas referente ao PASEP, do período compreendido entre 29.09.2012 a 29.09.2017(data do ajuizamento da presente
ação, consoante Sistema Themis Pg), já excluído o período anterior há 5 anos após o protocolo da presente ação, em virtude da
ocorrência do instituto da prescrição.II.III- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA
EXTRASob outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora
extra, ao tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente
e em função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar,
uma vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela
ausência da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o
alegado, descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante
do exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de setembro e outubro de 2016 ,
férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016 e parcelas pertinentes ao PASEP, no que tange ao período compreendido entre
29.09.2012 a 29.09.2017. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º,
CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida acerca do quantum debeatur, não se
aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado 490 da Súmula de Jurisprudência do
STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao tribunal, nos termos do art. 496, §1º,
do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença somente poderá ser executada após o
seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte contrária, por ato
ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos, sem nova
conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca
de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001668-97.2017.8.10.0117 (16682017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FABIO LOPES PAZ
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
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REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Processo nº16682017
Requerente:FABIO LOPES PAZ
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por FABIO LOPES PAZ, por seu advogado constituído, em face
do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao pagamento de verbas
salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da Administração e estivesse
no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua remuneração: a) vencimento dos
meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) adicional de risco; d)Adicional de sobreaviso e;
e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de seus consectários
legais. Juntou documentos de fls.10/17.Sentença de fls.25/26 indeferiu a inicial, eis que a parte autora, apesar de devidamente
intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação, esse juízo exerceu juízo de
retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município às fls.47/52, por cuja via
sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios carreados aos
autos.Réplica(fls.56/58).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que importa relatar.
DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto que, embora o
mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos necessários e
suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é de julgamento
antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor das verbas
salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de 1/3 de férias
referente ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS
REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor
público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os
seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao
recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
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faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de
1/3, referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA EXTRASob
outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora extra, ao
tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente e em
função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar, uma
vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela ausência
da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o alegado,
descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante do
exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro
de 2016 e férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida
acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado
490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao
tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença
somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e
intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões,
remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular
da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001669-82.2017.8.10.0117 (16692017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ANTENOR VIEIRA DUTRA
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Processo nº16692017
Requerente: ANTENOR VIEIRA DUTRA
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por ANTENOR VIEIRA DUTRA, por seu advogado constituído,
em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao pagamento de
verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da Administração e
estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua remuneração: a)
vencimento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) adicional de risco; d)Adicional de
sobreaviso e; e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de
seus consectários legais. Juntou documentos de fls.10/17.Sentença de fls.25/26 indeferiu a inicial, eis que a parte autora, apesar
de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação, esse juízo
exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município às
fls.47/52, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.56/58).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de
1/3 de férias referente ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS
REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor
público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os
seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao
recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
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também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de
1/3, referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA EXTRASob
outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora extra, ao
tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente e em
função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar, uma
vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela ausência
da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o alegado,
descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante do
exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro
de 2016 e férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida
acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado
490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao
tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença
somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e
intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões,
remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular
da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001672-37.2017.8.10.0117 (16722017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: IVALDO REIS OLIVEIRA
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Processo nº16722017
Requerente: IVALDO REIS OLIVEIRA
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por IVALDO REIS OLIVEIRA , por seu advogado constituído, em
face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o réu ao pagamento de verbas
salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros da Administração e estivesse
no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua remuneração: a) vencimento dos
meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c)adicional de risco; d)Adicional de sobreaviso e;
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e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de seus consectários
legais. Juntou documentos de fls.10/17.Sentença de fls.25/26 indeferiu a inicial, eis que a parte autora, apesar de devidamente
intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação, esse juízo exerceu juízo de
retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município às fls.40/58, por cuja via
sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios carreados aos
autos.Réplica(fls.62/64).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que importa relatar.
DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto que, embora o
mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos necessários e
suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é de julgamento
antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor das verbas
salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de 1/3 de
férias referente ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS
REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor
público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os
seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao
recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2016 e férias
acrescidas de 1/3 de férias referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL
DE HORA EXTRASob outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de
sobreaviso e hora extra, ao tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário
normal de expediente e em função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito
não merece prosperar, uma vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em
seu favor, seja pela ausência da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência
que demonstre o alegado, descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III -
DISPOSITIVODiante do exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido e condeno o Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de julho,
agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de 1/3 de férias referente ao ano de 2016. Fixo os honorários
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sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a reexame
necessário, uma vez que se apresenta ilíquida acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º,
III do CPC, em consonância com o enunciado 490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem
interposição de apelação, remetam-se os autos ao tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no art.
2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo interposição
de recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar
contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e
sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se
fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se,
os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de
agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa
Quitéria/MA Resp: 180174

PROCESSO Nº 0001896-72.2017.8.10.0117 (18962017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: GEVERLAN PEREIRA SOUSA
ADVOGADO: JULISELMO MONTEIRO GALVÃO ARAUJO ( OAB 6643-PI )
REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Processo nº18962017
Requerente:GEVERLAN PEREIRA SOUSA
Requerido: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
SENTENÇA
I - RELATÓRIOCuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por MANUEL DE JESUS SILVA NASCIMENTO, por seu
advogado constituído, em face do Município de Santa Quitéria/MA, pessoa jurídica de direito público, em que objetiva compelir o
réu ao pagamento de verbas salariais alegadamente não adimplidas.Sustenta o autor que, embora tenha ingressado nos quadros
da Administração e estivesse no exercício regular de suas atividades, não logrou êxito em receber os seguintes valores em sua
remuneração: a) vencimento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; b) 1/3 de férias de 2016; c) adicional de risco;
d)Adicional de sobreaviso e; e)Adicional de hora extra.Pleiteia assim a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas,
acrescidas de seus consectários legais. Juntou documentos de fls.10/19.Sentença de fls.28/29 indeferiu a inicial, eis que a parte
autora, apesar de devidamente intimada não carreou aos autos inscrição suplementar na OAB/MA.Interposto recurso de apelação,
esse juízo exerceu juízo de retratação, instante em que deu seguimento a marcha processual.Contestação juntada pelo município
às fls.42/47, por cuja via sustentou que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a fragilidade dos elementos probatórios
carreados aos autos.Réplica(fls.52/54).De plano, defiro os benefícios da justiça gratuita.Vieram-me conclusos os autos.É o que
importa relatar. DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃODestaco, de início, a desnecessidade da produção de provas em audiência, visto
que, embora o mérito envolva questões de fato e de direito, encontra-se devidamente instruído o processo com os documentos
necessários e suficientes à compreensão do tema, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que o caso é
de julgamento antecipado da lide, como ora faço.A controvérsia da presente ação cinge-se à verificação do pagamento ao autor
das verbas salariais correspondentes aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016; Férias acrescidas de
1/3 de férias referente ao ano de 2016; Adicional de risco; Adicional de sobreaviso e; Adicional de hora extra.II. I - DAS PARCELAS
REMUNERATÓRIAS ATRASADASÉ cediço que a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
assim como as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, são direitos básicos do servidor
público.Independentemente do estatuto jurídico de cada ente, é assegurado ao servidor público, além do vencimento básico, os
seguintes direitos remuneratórios previstos no art. 39, da CF, in verbis:Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.Diante disso, não há dúvidas que todo servidor público, no exercício de suas funções, faz jus, dentre outros direitos, ao
recebimento da contraprestação pecuniária (inciso IV), décimo terceiro salário (inciso VIII), e gozo de férias acrescidas de, pelo
menos, um terço constitucional (inciso XVII).No presente caso, o autor comprovou ter sido nomeado pelo município para o
exercício de cargo público, demonstrando que efetivamente prestou serviços ao réu, fato que não foi contestado pelo ente
público.É certo que o ente municipal não trouxe aos autos qualquer prova do seu adimplemento ao tempo e ao modo legalmente
previstos.Nesse particular, o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece caber à parte autora provar
o fato constitutivo do seu direito, e à parte ré o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.No caso concreto,
verifico que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico por ter sido investido em cargo público junto ao município, estando
também a prestação de serviços devidamente comprovada.Por sua vez, o ente requerido, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o contrário, ou seja, provar o pagamento das verbas, porquanto não juntou qualquer documentação hábil a comprovar
a existência dos pagamentos dos valores demandados.Com efeito, provado o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público,
caberia à Fazenda Pública comprovar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, em observância
ao art. 350 do CPC, que efetuou o pagamento dos valores cobrados ou comprovar que tinha um motivo legítimo para o não
pagamento, instaurando procedimento para tanto, ônus do qual não se desincumbiu.Nesse sentido, essa é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da
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remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no
cargo.Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC."
(AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12).2. Agravo regimental não
provido."(AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
10/12/2012).Igualmente, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. [...] II - Comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor (Súmula 41 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça).(Apelação Cível nº.
0375742012, TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 30/10/2012).Evidente que a remuneração é forma de
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor, de modo que o não pagamento importa em flagrante
enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar ao
requerente.Inconteste, portanto, à luz da fundamentação apresentada e com lastro na prova contida nos autos, que o requerente
faz jus à indenização correspondente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 e férias acrescidas de
1/3, referente ao ano de 2016.II.II- ADICIONAL DE RISCO, ADICIONAL DE SOBREAVISO e ADICIONAL DE HORA EXTRASob
outra vertente, o(a) requerente pleiteia o pagamento da parcela referente ao adicional de risco, de sobreaviso e hora extra, ao
tempo em que alega ter laborado alternativamente nos períodos diurno e noturno, além do horário normal de expediente e em
função perigosa, fazendo jus, portando, a aludida indenização.Sem maiores delongas, o aludido pleito não merece prosperar, uma
vez que o(a) autor(a) deixou de carrear aos autos qualquer elemento de valor probante que milite em seu favor, seja pela ausência
da legislação municipal que supostamente rege a matéria, seja pela ausência de ficha de frequência que demonstre o alegado,
descumprindo assim o ônus quanto a fato constitutivo do seu direito previsto no art. 373 do CPC.III - DISPOSITIVODiante do
exposto, com base no disposto no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o
Município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização referente aos vencimentos dos meses de agosto, setembro e outubro
de 2016 e férias acrescidas de 1/3, referente ao ano de 2016. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §3º, CPC/2015.Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se apresenta ilíquida
acerca do quantum debeatur, não se aplicando a exceção prevista no art. 496, §3º, III do CPC, em consonância com o enunciado
490 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Esgotado o prazo legal, com ou sem interposição de apelação, remetam-se os autos ao
tribunal, nos termos do art. 496, §1º, do CPC.Tendo em vista o disposto no art. 2º-B, da Lei n.º 9.494/97, a presente sentença
somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado.Havendo interposição de recurso, certifique-se a tempestividade e
intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para apresentar contrarrazões.Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões,
remetam-se os autos, sem nova conclusão.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se. Registre-se.Intimem-se, os autores, via diário, o município, pessoalmente.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos. Santa Quitéria/MA, 27 de agosto de 2019. Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular
da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo por Santa Quitéria/MA Resp: 180174

Santa Rita

INTIMAÇÃO Processo n° 838-94.2018.8.10.0118
Ação: Cumprimento de Sentença
Autor: JORGE SOUSA E SOUSA
Advogado do autor: Francisco de Assis Sousa, OAB/MA 9223, Ilza Maria Lima Martins, OAB/MA 13715.
Réu: EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS - EMARHP
ATO ORDINATÓRIO: Considerando o que dispõe o art. 93, XIV da Constituição Federal, bem como art. 126, XVI do Código de
Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MA, referentes aos atos que independem de despacho judicial, de ordem da Juíza
Jaqueline Rodrigues da Cunha, Titular desta Comarca, INTIMO o autor para, apresentar manifestação acerca do comprovante de
cumprimento do débito, juntada aos autos pela parte requerida. Santa Rita, 2 de Setembro de 2019, Emerson de Jesus Silva,
Secretário Judicial.

INTIMAÇÃO Processo n° 22-98.2007.8.10.0118
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: ALMERINDA COSTA
Advogado do autor: Francisca Viana da Costa Lopes, OAB/MA 4384.
Réu: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
Advogado do réu: Carlos Frederico Dominici, OAB/MA 5410.
Finalidade: intimar as partes para tomar conhecimento do valor atualizado do débido, R$ 94.483,07( noventa e quatro mil
quatrocentos e oitenta e três e sete centavos) e da decisão que segue: D E C I S Ã O A COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO - CEMAR, às fls. 324/328, apresentou Impugnação ao Cumprimento da sentença, em face de ALMERINDA COSTA,
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sob o argumento de excesso de execução, com fulcro no art. 525, § 1º, inciso V, do CPC. Alega o impugnante que a autora
atualizou monetariamente o valor da indenização por dano moral desde o evento danoso (09/07/2005), o que acarretou quase
onze anos de incidência de correção monetária. Alega que deveria fazer incidir a partir da data do arbitramento, conforme
estabelecido na sentença condenatória. Alega que a dívida perfaz o montante de R$ 87.419,37 (oitenta e sete mil quatrocentos e
dezenove reais e trinta e sete centavos), pugnando pelo reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 35.965,57 (trinta
e cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).D E C I D O. Conforme a sentença de fls. 146/158, a
ré foi condenada a pagar à parte autora uma indenização por danos materiais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título
de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir do
arbitramento. Foi condenada ainda a parte ré no pagamento de pensão mensal equivalente a 1/3 do salário-mínimo vigente à
época, a ser pago da data do acidente até 08/02/2012, data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos, reduzindo o
montante a 1/6 do salário-mínimo a partir desta data até o 08/02/2052, quando o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos,
devendo a ré incluir a autora em sua folha de pagamento. Valores acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo
índice INPC/IBGE, a partir do evento danoso. Conforme se observa, ficou consignado na referida sentença que o dano moral
deveria ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento), a partir do evento danoso (9/6/2005) e correção monetária pelo índice
INPC/IBGE, a partir do arbitramento (25/11/2016). Todavia, nos cálculos de fls. 266/268 elaborado pelo exequente, o período para
a correção monetária pelo índice INPC/IBGE dos danos morais foi contado a partir do mês de julho/2005, quanto o certo seria do
mês de novembro/2016, o que resultou o montante de R$ 74.804,47 (setenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e
sente centavos), valor este que elevou a um patamar superior ao devido. À luz do exposto, com base nos argumentos supra,
JULGO PROCEDENTE a impugnação, razão pela qual determino que a secretaria judicial promova a elaboração de novos
cálculos, fazendo incidir dos juros referente a condenação por danos morais, no patamar de 1% (um por cento), a partir do evento
danoso (9/6/2005) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a0 partir do arbitramento (25/11/2016). Consigno que os demais
índices devem seguir o disposto na sentença e acórdão. Vindo a planilha dos autos, renove a conclusão. Intimem-se. Santa Rita -
MA, 4 de fevereiro de 2019. JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Rita/MA

Santo Antonio dos Lopes

PROCESSO Nº 0000899-25.2013.8.10.0119 (8552013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: CÍCERO DA SILVA
ADVOGADO: JOAO ALBERTO ROLIM MESQUITA ( OAB 12015-MA )

REU: SEGURADORA LIDER - DPVAT
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB/MA 11.735)

ATO ORDINATÓRIO - XXXIINos termos do disposto no inciso XIV, do artigo 93 da Constituição Federal, artigo 152, item VI e § 1º, e artigo 203, § 4º, ambos do
Código de Processo Civil, bem como Provimento 222018 da CGJMA, pratico o presente ato ordinatório: XXXII - intimação das partes para conhecimento do
retorno dos autos da instância superior, a fim de que pleiteiem o que entenderem de direito; Cumpra-se. Santo Antônio dos Lopes-MA, 02 de setembro de
2019.JULIANA NOGUEIRA DA SILVEIRA ARAÚJOSecretária Judicial Titular da Vara Única da Comarca de Santo Antônio dos Lopes/MAMatrícula TJMA 186585
Resp: 1503747

PROCESSO Nº 0000779-79.2013.8.10.0119 (7392013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

REU: RAIMUNDO QUINCO DE LIMA FILHO, EX- PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA
ADVOGADO: JOANA MARA GOMES PESSOA ( OAB/MA 8598)

Processo nº 739/2013DECISÃOTrata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido contra Sentença de fl. 51/54, a qual condenou o acusado pela
prática de ato de improbidade.Afirma, em síntese, que sentença embargada é omissa quanto à análise do dolo do requerido, bem como questiona as sanções
aplicadas, pois, de acordo com o embragante, não é obrigatória a aplicação de todas as sanções previstas na Lei 8.429/92 e que as sanções aplicadas pelo juízo
não respeitaram os princípios Requer seja sanado a suposta omissão apontada. Instado a se manifestar, o embragado manifesta-se pela rejeição dos embargos
opostos (fls. 80/85).Vieram os autos conclusos.Os embargos de declaração traduzem uma espécie de recurso destinada a atacar decisão judicial eivada de
omissão, obscuridade ou contradição, bem como erro material, nos termos dos artigos 1.022 do CPC.Ocorre que, no caso, o embargante não logrou demonstrar
qualquer destes vícios. Ora, não merece prosperar as alegações do embargante no que tange a omissão apontada, visto que não há nenhuma omissão a sanar,
o que há, a bem de verdade, é uma tentativa do embargante de rediscutir o mérito da demanda o que não é possível em sede de embargos de declaração.A
descrição da conduta dolosa do requerido que importou no reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa foi exaustivamente descrita e
debatida à fl. 53, logo não há que se falar em omissão.Demais disso, a gradação das sanções impostas quando da condenação pela prática de ato de
improbidade administrativa constituem ato discricionário do magistrado de acordo com a valoração das provas apresentadas. Com efeito, as sanções aplicadas
na sentença embargada foram aplicadas nos exatos ditames da Lei 8.429/92, não havendo o que se integrar.Sobre o tema, colaciono julgado do Superior
Tribunal de Justiça:ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. CUMULAÇÃO DE PENAS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. (...). 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de
improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas
quais, da leitura do acórdão recorrido, exsurge a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso vertente. (...) (AgRg no
AREsp. 695.500/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.9.2015).Ante o exposto, conheço dos embargos e os rejeito tendo em vista a inocorrência de
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qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.Decorrido o prazo recursal sem manifestação, cumpra-se as determinações contidas na sentença para
quando da ocorrência do trânsito em julgado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Santo Antonio dos Lopes,27 de março de 2019.TALITA DE CASTRO
BARRETOJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio dos Lopes/MA. Resp: 160176

PROCESSO Nº 0000443-70.2016.8.10.0119 (4432016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: CLEIDIANE ROBERTO DE SOUSA MOREIRA
ADVOGADA: VERA LUCIA ALVES FERREIRA OAB/MA 10.326-A

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR

DESPACHO Intime-se a parte autora para, diante dos documentos de fls. 141/142, requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
arquivamento.Cumpra-se. Santo Antonio dos Lopes, 21 de agosto de 2019.Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio dos
Lopes/MA. Resp: 156257

PROCESSO Nº 0000747-98.2018.8.10.0119 (7532018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: GEANE RODRIGUES FARIAS
ADVOGADO: JOSE FELINTRO DE ALBUQUERQUE NETO ( OAB 16067-MA )

REQUERIDO: DORIVAL PEIXOTO BRITO
ADVOGADA: LUCIARA OLIVEIRA LIMA OAB/MA 1148

DESPACHOIntimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, advertindo-se que
devem especificar, fundamentadamente, em que consistem as provas a serem produzidas. O requerimento genérico, sem a devida justificativa, fica, desde já,
indeferido. Escoados os prazos acima, retornem os autos conclusos, ainda que sem manifestação.Publique-se. Cumpra-se.Santo Antônio dos Lopes/MA, 19 de
agosto de 2019.Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio dos Lopes/MA. Resp: 156257

PROCESSO Nº 0000776-22.2016.8.10.0119 (7762016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: VILANY VIEIRA NASCIMENTO
ADVOGADO: SAMARA CARVALHO SOUZA DIAS ( OAB 5582-MA )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE

DESPACHOConsiderando que toda e qualquer disponibilização de recursos visando a quitação de débitos judiciais da Fazenda Pública somente poderá ser
realizada através de depósitos na respectiva conta do ente devedor, gerida exclusivamente pela Presidência do Tribunal de Justiça, a homologação de acordos
necessita de autorização legal e observância do interesse público, sem prejuízo da estrita observância do art. 100, caput e § 3º, da Constituição Federal.Sendo
assim, determino que o Município requerido junte aos autos a comprovação de que tem autorização legal para realizar o acordo, interesse público e que não
haverá quebra da sistemática de precatórios, no prazo de 10 (dez) dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Santo Antônio dos Lopes/MA, 19 de agosto de
2019.TALITA DE CASTRO BARRETOJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio dos Lopes Resp: 156257

PROCESSO Nº 0000776-22.2016.8.10.0119 (7762016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: VILANY VIEIRA NASCIMENTO
ADVOGADO: SAMARA CARVALHO SOUZA DIAS ( OAB 5582-MA )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE

DESPACHOConsiderando que toda e qualquer disponibilização de recursos visando a quitação de débitos judiciais da Fazenda Pública somente poderá ser
realizada através de depósitos na respectiva conta do ente devedor, gerida exclusivamente pela Presidência do Tribunal de Justiça, a homologação de acordos
necessita de autorização legal e observância do interesse público, sem prejuízo da estrita observância do art. 100, caput e § 3º, da Constituição Federal.Sendo
assim, determino que o Município requerido junte aos autos a comprovação de que tem autorização legal para realizar o acordo, interesse público e que não
haverá quebra da sistemática de precatórios, no prazo de 10 (dez) dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Santo Antônio dos Lopes/MA, 19 de agosto de
2019.TALITA DE CASTRO BARRETOJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio dos Lopes Resp: 156257

PROCESSO Nº 0001278-24.2017.8.10.0119 (12812017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO:CAMILA HOLANDA CARNEIRO OAB/MA 13329

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A
ADVOGADO: LETICIA MARIA ANDRADE TROVÃO OAB/MA 7583
DESPACHOTendo em vista que o recurso foi protocolado em 03/07/2019 (fls. 68) tendo o preparo sido recolhido somente 08/07/2019 (fls. 90), intime-se o
recorrente para, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, efetuar novo pagamento do preparo, de forma a perfazer o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de deserção.Intime-se. Cumpra-se.Santo Antonio dos Lopes/MA, 07 de agosto de 2019.TALITA DE CASTRO BARRETOJuíza de Direito Titular
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da Comarca de Santo Antonio dos Lopes /MA Resp: 156257

PROCESSO Nº 0001577-98.2017.8.10.0119 (15822017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA BARBOSA DOS SANTOS

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ AOB/MA 8654-A

DESPACHOCertifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.A seguir, intime-se a parte requerida (por seu advogado via DJe) para que providencie o
cumprimento voluntário e integral da sentença, dentro de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento) e penhora.Intime-se. Cumpra-
se.Santo Antonio dos Lopes/MA, 21 de agosto de 2019.TALITA DE CASTRO BARRETOJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antonio dos Lopes /MA
Resp: 156257

PROCESSO Nº 0001740-78.2017.8.10.0119 (17452017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOANA MARIA CARVALHO DE SOUSA

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO
ADVOGADO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB/GO 29320

DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração de fls. 43/48.Cumpra-se. Santo Antonio dos Lopes,
21 de agosto de 2019.Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio dos Lopes/MA. Resp: 156257

PROCESSO Nº 0000076-75.2018.8.10.0119 (762018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO: LUCIARA OLIVEIRA LIMA OAB/RR 1148

REQUERIDO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER

Proc. nº 76/2018Requerente: MARIA FRANCISCA SOUSA DOS SANTOSRequerido: Município de Governador Archer/MASENTENÇADispensado o relatório, na
forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.A Lei nº 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, dispôs em seu art. 2º acerca das respectivas regras de competência. Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 131/2010, que
alterou o Código de Organização Judiciária do Maranhão, passou a prever expressamente em seu art. 15, VI, o seguinte: Art. 15. Em todas as Comarcas serão
obedecidas as seguintes regras:(...)VI - As atribuições de juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública previstas na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, nas
comarcas onde não exista Juizado Especial da Fazenda Pública, serão exercidas pelo juiz da Vara da Fazenda Pública.Tendo este Juízo de Vara Única
jurisdição universal, declaro sua competência para processar e julgar a presente ação.Quanto à alegação de inépcia da petição inicial, igualmente não merece
prosperar, tendo em vista não demonstrou o requerido a ocorrência de nenhuma das situações previstas no art. 330, § 1º, inc. III, do CPC.Mediante
documentação acostada à inicial, a parte autora comprovou que desde 11 de agosto de 2010 integra o quadro de agentes comunitários de saúde do Município
requerido. Pleiteou, assim, lhe fossem pagas as parcelas vencidas e inadimplidas de gratificação adicional por tempo de serviço, prevista nos arts. 89 e 90 da Lei
Municipal nº 14/97, que assim dispõe, verbis:Art. 89. A gratificação adicional por tempo de serviço, será concedida ao servidor que completar 5 (cinco) anos de
efetivo exercício no serviço público municipal, à razão de 5% (cinco por cento) do vencimento do seu cargo ou função, acrescida de 5% (cinco por cento) por
quinquênio subsequente, até o máximo de 35% (trinta e cinco por cento).Art. 90. A gratificação adicional, será devida a partir do mês em que o servidor completar
o tempo estabelecido no artigo anterior.Entretanto, é possível observar que, o adicional por tempo de serviço (rubrica "quinquênios"), previsto no Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Governador Archer, Lei Municipal nº 14/1997, só foi incorporado na remuneração do(a) Requerente em fevereiro de 2016,
conforme atestam os próprios demonstrativos de pagamento apresentados pelo Município (fls. 50/93) razão pela qual faz jus à percepção de tal abono desde o
início da vigência da lei, considerando a incidência da prescrição quinquenal (Súmula nº 85 do STJ).No que se refere ao direito à percepção do piso salarial, com
o advento da Lei 12.994/2014 os Agentes Comunitários de Saúde passaram a fazer jus ao recebimento do piso salarial de R$ 1.014 (um mil e quatorze reais),
conforme dispõe o artigo 9º, § 1º da referida Lei, in verbis:"Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a
jornada de 40 (quarenta) horas semanais.§ 1o O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias
é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.§ 2o A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto
nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e
comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei." Diante disso, vê-se que a referida Lei é clara
ao garantir o piso salarial mínimo de R$ 1.014,00 (hum mil e quatorze reais) a todos os Agentes Comunitários de Saúde e de combate às endemias, com vínculo
à União, aos estados e aos municípios, que cumpram jornada de 40 (quarenta) horas semanais.Com relação ao piso salarial nacional da carreira dos Agentes
Comunitários de Saúde, vê-se que possui natureza constitucional prevista no artigo 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 51/2006, senão vejamos:"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:(...)§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as
diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à
União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso
salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010). (...)"Visto isso, a referida Emenda Constitucional determina a edição de Lei Federal que
disponha acerca do piso salarial e também de regime jurídico, as diretrizes para a instituição de Plano de Carreira, e as regulamentações das atividades dos
cargos, devendo a União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o cumprimento do piso salarial
nacional instituído.Desta forma, a Lei Federal nº 12.994/2014 estabeleceu o piso salarial de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais), para 40 horas semanais, a
partir de 17 de junho de 2014, como direito mínimo dos profissionais da carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, a
todos os entes federativos.Porém, no caso dos autos, ao apreciar tanto os recibos de pagamento apresentados pela autora (fls. 24/32) quanto os demonstrativos
de pagamento apresentados pelo Município (fls. 50/93), comprova-se que os vencimentos da autora sempre foram superiores ao piso fixado na Lei Federal,
razão pela qual não merece prosperar o pleito neste ponto.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito para condenar o Município de
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Governador Archer ao pagamento em favor do(a) Autor(a), das parcelas vencidas e inadimplidas de adicional por tempo de serviço que lhes são devidas desde
18 de junho de 2014 até fevereiro de 2016, conforme cálculos de fls. 10/13, ressalvadas aquelas atingidas pela prescrição quinquenal.Improcedente o pleito de
elevação de salário em relação ao piso legal.Sem custas e honorários, ante a ausência de previsão no rito sumaríssimo.Assim, determino:1) Publique-se a
presente Sentença no DJe;2) Registre-se;3) Intimem-se as partes, sendo a autora por seu advogado via DJe e a requerida via remessa dos autos;4) Comunique-
se ao Ministério Público Estadual, para que tenha conhecimento do suposto ato de improbidade administrativa constatado neste processo.Santo Antônio dos
Lopes/MA, 05 de julho 2019.TALITA DE CASTRO BARRETOJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio dos Lopes/MA Resp: 191429

PROCESSO Nº 0000077-60.2018.8.10.0119 (772018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: NEURACI SOARES DE SOUSA SILVA
ADVOGADA: LUCIARA OLIVEIRA LIMA OAB/RR 1148

REQUERIDO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER

Proc. nº 77/2018Requerente: NEURACI SOARES DE SOUSA SILVARequerido: Município de Governador Archer/MASENTENÇADispensado o relatório, na
forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.A Lei nº 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, dispôs em seu art. 2º acerca das respectivas regras de competência. Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 131/2010, que
alterou o Código de Organização Judiciária do Maranhão, passou a prever expressamente em seu art. 15, VI, o seguinte: Art. 15. Em todas as Comarcas serão
obedecidas as seguintes regras:(...)VI - As atribuições de juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública previstas na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, nas
comarcas onde não exista Juizado Especial da Fazenda Pública, serão exercidas pelo juiz da Vara da Fazenda Pública.Tendo este Juízo de Vara Única
jurisdição universal, declaro sua competência para processar e julgar a presente ação.Quanto à alegação de inépcia da petição inicial, igualmente não merece
prosperar, tendo em vista não demonstrou o requerido a ocorrência de nenhuma das situações previstas no art. 330, § 1º, inc. III, do CPC.Mediante
documentação acostada à inicial, a parte autora comprovou que desde 11 de agosto de 2010 integra o quadro de agentes comunitários de saúde do Município
requerido. Pleiteou, assim, lhe fossem pagas as parcelas vencidas e inadimplidas de gratificação adicional por tempo de serviço, prevista nos arts. 89 e 90 da Lei
Municipal nº 14/97, que assim dispõe, verbis:Art. 89. A gratificação adicional por tempo de serviço, será concedida ao servidor que completar 5 (cinco) anos de
efetivo exercício no serviço público municipal, à razão de 5% (cinco por cento) do vencimento do seu cargo ou função, acrescida de 5% (cinco por cento) por
quinquênio subsequente, até o máximo de 35% (trinta e cinco por cento).Art. 90. A gratificação adicional, será devida a partir do mês em que o servidor completar
o tempo estabelecido no artigo anterior.Entretanto, é possível observar que, o adicional por tempo de serviço (rubrica "quinquênios"), previsto no Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Governador Archer, Lei Municipal nº 14/1997, só foi incorporado na remuneração do(a) Requerente em fevereiro de 2016,
conforme atestam os próprios demonstrativos de pagamento apresentados pelo Município (fls. 46/88) razão pela qual faz jus à percepção de tal abono desde o
início da vigência da lei, considerando a incidência da prescrição quinquenal (Súmula nº 85 do STJ).No que se refere ao direito à percepção do piso salarial, com
o advento da Lei 12.994/2014 os Agentes Comunitários de Saúde passaram a fazer jus ao recebimento do piso salarial de R$ 1.014 (um mil e quatorze reais),
conforme dispõe o artigo 9º, § 1º da referida Lei, in verbis:"Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a
jornada de 40 (quarenta) horas semanais.§ 1o O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias
é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.§ 2o A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto
nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e
comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei." Diante disso, vê-se que a referida Lei é clara
ao garantir o piso salarial mínimo de R$ 1.014,00 (hum mil e quatorze reais) a todos os Agentes Comunitários de Saúde e de combate às endemias, com vínculo
à União, aos estados e aos municípios, que cumpram jornada de 40 (quarenta) horas semanais.Com relação ao piso salarial nacional da carreira dos Agentes
Comunitários de Saúde, vê-se que possui natureza constitucional prevista no artigo 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 51/2006, senão vejamos:"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:(...)§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as
diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à
União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso
salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010). (...)"Visto isso, a referida Emenda Constitucional determina a edição de Lei Federal que
disponha acerca do piso salarial e também de regime jurídico, as diretrizes para a instituição de Plano de Carreira, e as regulamentações das atividades dos
cargos, devendo a União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o cumprimento do piso salarial
nacional instituído.Desta forma, a Lei Federal nº 12.994/2014 estabeleceu o piso salarial de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais), para 40 horas semanais, a
partir de 17 de junho de 2014, como direito mínimo dos profissionais da carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, a
todos os entes federativos.Porém, no caso dos autos, ao apreciar tanto os recibos de pagamento apresentados pela autora (fls. 25/27) quanto os demonstrativos
de pagamento apresentados pelo Município (fls. 46/88), comprova-se que os vencimentos da autora sempre foram superiores ao piso fixado na Lei Federal,
razão pela qual não merece prosperar o pleito neste ponto.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito para condenar o Município de
Governador Archer ao pagamento em favor do(a) Autor(a), das parcelas vencidas e inadimplidas de adicional por tempo de serviço que lhes são devidas desde
18 de junho de 2014 até fevereiro de 2016, conforme cálculos de fls. 10/13, ressalvadas aquelas atingidas pela prescrição quinquenal.Improcedente o pleito de
elevação de salário em relação ao piso legal.Sem custas e honorários, ante a ausência de previsão no rito sumaríssimo.Assim, determino:1) Publique-se a
presente Sentença no DJe;2) Registre-se;3) Intimem-se as partes, sendo a autora por seu advogado via DJe e a requerida via remessa dos autos;4) Comunique-
se ao Ministério Público Estadual, para que tenha conhecimento do suposto ato de improbidade administrativa constatado neste processo.Santo Antônio dos
Lopes/MA, 05 de julho 2019.TALITA DE CASTRO BARRETOJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio dos Lopes/MA Resp: 191429

PROCESSO Nº 0000078-84.2014.8.10.0119 (782014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU
RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: LUCILENE DE SOUSA ALMEIDA
ADVOGADO: SAMARA CARVALHO SOUZA DIAS ( OAB 5582-MA )

RÉU:

SENTENÇATrata-se de pedido de retificação, formulado por Lucilene de Sousa Almeida, pretendendo a retificação de sua certidão de casamento.Em sua inicial,
o postulante narra que no ato de lavratura de sua Certidão de Casamento houve erro quanto à indicação da profissão, pois na certidão de casamento consta a
profissão como sendo 'doméstica' e a requerente alega que a sua profissão à época era 'lavradora'.Juntou aos autos documentos (fls. 08/19).Em parecer, o
Representante do Parquet opinou pelo indeferimento do pleito (fl.23).Relatados. DECIDO.Analisando esmiuçadamente os autos, vislumbro que o pedido de
retificação da profissão no registro de casamento não merece prosperar, haja vista que o procedimento de retificação de registro civil previsto na Lei 6.015/73 é
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adequado para corrigir erros essenciais nos assentos, como erros de grafia, filiação, estado civil, não se prestando para alterar dados provisórios neles
constantes, como a profissão exercida.Em que pese os documentos trazidos aos autos pela autora, não há nos autos prova início de prova material inequívoca
que à época do casamento exercia tal profissãoVale ressaltar ainda, que os registros públicos são regidos pelos princípios da preservação da eficácia, da
autenticidade e da segurança dos atos jurídicos, não podendo ser retificados sem a existência de prova cabal do alegado.Este juízo tem a ciência de que tal
pedido tem o fito de obter começo de prova para requerimento futuro de benefício previdenciário e para tal objetivo, deve-se valer a autora de procedimento
processual próprio, utilizando-se inclusive do disposto na Súmula 242 do STJ.Nesse exato sentido, traz-se à baila recente julgado do Superior Tribunal de
Justiça:RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - REGISTRO CIVIL - FINALIDADE - EFICÁCIA, AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS JURÍDICOS -
ASSENTO DE CASAMENTO. RETIFICAÇÃO DE DADOS A RESPEITO DA PROFISSÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA
242/STJ - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO - MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO EM SUA LAVRATURA - AUSÊNCIA, IN
CASU - RECURSO IMPROVIDO.I - Não se pode perder de vista que, dentre as finalidades dos registros públicos estão a preservação da eficácia, autenticidade
e a segurança dos atos jurídicos.II- Sendo certo que a pretensão ora deduzida é obter começo de prova para requerimento, no futuro, de benefícios
previdenciários e para tal objetivo, acredita-se, deve-se valer de procedimento autônomo, em via processual própria, utilizando-se, inclusive, do disposto na
Súmula n. 242/STJ.III - Não é possível que se permita desnaturar o instituto da retificação do registro civil que, como é notório, serve para corrigir erros quanto a
dados essenciais dos interessados, a saber, filiação, data de nascimento e naturalidade, e não quanto a circunstâncias absolutamente transitórias como domicílio
e profissão.IV - Se, de um lado, a regra contida no artigo 109 da Lei 6.015/73 autoriza a retificação do registro civil, por outro lado, consta ali a ressalva de que a
mesma somente será permitida na hipótese de haver erro em sua lavratura. Inexistência, in casu.V - Recurso especial improvido. [REsp. nº 1.194.378-
MG].ANTE AO EXPOSTO, de acordo com o parecer do Representante do Ministério Público, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 269,
inciso I do CPC.Isento de custas e honorários advocatícios.Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com baixa na distribuição.Registre-se.
Intime-se. Publique-se.Santo Antônio dos Lopes/MA, 25 de Junho de 2014.CARLOS EDUARDO COELHO DE SOUSAJuiz de Direito TitularComarca de Santo
Antônio dos Lopes Resp: 156257

PROCESSO Nº 0000086-22.2018.8.10.0119 (862018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: WALTENILANEA FRANÇA GOMES
ADVOGADO: LUCIARA OLIVEIRA LIMA ( OAB 1148-RR )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER

Proc. nº 86/2018Requerente: WALTENILANEA FRANÇA GOMESRequerido: Município de Governador Archer/MASENTENÇADispensado o relatório, na forma
do art. 38 da Lei nº 9.099/95.A Lei nº 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, dispôs em seu art. 2º acerca das respectivas regras de competência. Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 131/2010, que
alterou o Código de Organização Judiciária do Maranhão, passou a prever expressamente em seu art. 15, VI, o seguinte: Art. 15. Em todas as Comarcas serão
obedecidas as seguintes regras:(...)VI - As atribuições de juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública previstas na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, nas
comarcas onde não exista Juizado Especial da Fazenda Pública, serão exercidas pelo juiz da Vara da Fazenda Pública.Tendo este Juízo de Vara Única
jurisdição universal, declaro sua competência para processar e julgar a presente ação.Quanto à alegação de inépcia da petição inicial, igualmente não merece
prosperar, tendo em vista não demonstrou o requerido a ocorrência de nenhuma das situações previstas no art. 330, § 1º, inc. III, do CPC.Mediante
documentação acostada à inicial, a parte autora comprovou que desde 11 de agosto de 2010 integra o quadro de agentes comunitários de saúde do Município
requerido. Pleiteou, assim, lhe fossem pagas as parcelas vencidas e inadimplidas de gratificação adicional por tempo de serviço, prevista nos arts. 89 e 90 da Lei
Municipal nº 14/97, que assim dispõe, verbis:Art. 89. A gratificação adicional por tempo de serviço, será concedida ao servidor que completar 5 (cinco) anos de
efetivo exercício no serviço público municipal, à razão de 5% (cinco por cento) do vencimento do seu cargo ou função, acrescida de 5% (cinco por cento) por
quinquênio subsequente, até o máximo de 35% (trinta e cinco por cento).Art. 90. A gratificação adicional, será devida a partir do mês em que o servidor completar
o tempo estabelecido no artigo anterior.Entretanto, é possível observar que, o adicional por tempo de serviço (rubrica "quinquênios"), previsto no Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Governador Archer, Lei Municipal nº 14/1997, só foi incorporado na remuneração do(a) Requerente em fevereiro de 2016,
conforme atestam os próprios demonstrativos de pagamento apresentados pelo Município (fls. 48/92) razão pela qual faz jus à percepção de tal abono desde o
início da vigência da lei, considerando a incidência da prescrição quinquenal (Súmula nº 85 do STJ).No que se refere ao direito à percepção do piso salarial, com
o advento da Lei 12.994/2014 os Agentes Comunitários de Saúde passaram a fazer jus ao recebimento do piso salarial de R$ 1.014 (um mil e quatorze reais),
conforme dispõe o artigo 9º, § 1º da referida Lei, in verbis:"Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a
jornada de 40 (quarenta) horas semanais.§ 1o O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias
é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.§ 2o A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto
nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e
comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei." Diante disso, vê-se que a referida Lei é clara
ao garantir o piso salarial mínimo de R$ 1.014,00 (hum mil e quatorze reais) a todos os Agentes Comunitários de Saúde e de combate às endemias, com vínculo
à União, aos estados e aos municípios, que cumpram jornada de 40 (quarenta) horas semanais.Com relação ao piso salarial nacional da carreira dos Agentes
Comunitários de Saúde, vê-se que possui natureza constitucional prevista no artigo 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 51/2006, senão vejamos:"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:(...)§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as
diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à
União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso
salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010). (...)"Visto isso, a referida Emenda Constitucional determina a edição de Lei Federal que
disponha acerca do piso salarial e também de regime jurídico, as diretrizes para a instituição de Plano de Carreira, e as regulamentações das atividades dos
cargos, devendo a União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o cumprimento do piso salarial
nacional instituído.Desta forma, a Lei Federal nº 12.994/2014 estabeleceu o piso salarial de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais), para 40 horas semanais, a
partir de 17 de junho de 2014, como direito mínimo dos profissionais da carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, a
todos os entes federativos.Porém, no caso dos autos, ao apreciar tanto os recibos de pagamento apresentados pela autora (fls. 23/26) quanto os demonstrativos
de pagamento apresentados pelo Município (fls. 48/92), comprova-se que os vencimentos da autora sempre foram superiores ao piso fixado na Lei Federal,
razão pela qual não merece prosperar o pleito neste ponto.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito para condenar o Município de
Governador Archer ao pagamento em favor do(a) Autor(a), das parcelas vencidas e inadimplidas de adicional por tempo de serviço que lhes são devidas desde
18 de junho de 2014 até fevereiro de 2016, conforme cálculos de fls. 10/13, ressalvadas aquelas atingidas pela prescrição quinquenal.Improcedente o pleito de
elevação de salário em relação ao piso legal.Sem custas e honorários, ante a ausência de previsão no rito sumaríssimo.Assim, determino:1) Publique-se a
presente Sentença no DJe;2) Registre-se;3) Intimem-se as partes, sendo a autora por seu advogado via DJe e a requerida via remessa dos autos;4) Comunique-
se ao Ministério Público Estadual, para que tenha conhecimento do suposto ato de improbidade administrativa constatado neste processo.Santo Antônio dos
Lopes/MA, 05 de julho 2019.TALITA DE CASTRO BARRETOJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio dos Lopes/MA Resp: 191429
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PROCESSO Nº 0000129-13.2005.8.10.0119 (1292005)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE

REPRESENTANTE: AYSLAN MATEUS SILVA e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ( OAB NÃOTEM-MA )

REQUERIDO: JAQUENILSON DE JESUS

SENTENÇATrata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos proposta por Maria da Conceição Silva, por intermédio do Ministério Público, em face
de Jaquenilson de Jesus.Intimada a parte autora, não foi encontrada no endereço informado na inicial, constando da certidão da Oficiala de Justiça que a autora
não mora do endereço indicado na inicial e os moradores da rua afirmam desconhecê-la (fls. 77).O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito (fls.
83).É o breve relato. Decido.Ademais, preceitua o Código de Processo Civil: Art. 485: O juiz não resolverá o mérito quando :III - por não promover os atos e
diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.Ante o exposto, tendo a parte autora abandonando o processo, pois não
atendeu a determinação judicial, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil JULGO EXTINTO A PRESENTE AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.Publique-se a presente Sentença no DJe;Registre-se;Intime-se a parte autora por edital e o requerido pessoalmente.Sem Custas.Após certificado o
trânsito em julgado, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/EDITAL.Santo Antônio
dos Lopes-MA, 12 de agosto de 2019.Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio dos Lopes/MA. Resp: 191429

PROCESSO Nº 0000218-89.2012.8.10.0119 (2182012)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: MAYARA ALVES DA SILVA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ( OAB NÃOTEM-MA )

EXECUTADO: ATEVALDO SOARES DE SOUSA

Processo nº 218/2012SENTENÇACuida-se de execução de alimentos proposta por Mayara Alves da Silva, por intermédio do Ministério Público Estadual, em
face de Atevaldo Soares de Sousa, ambos já devidamente qualificados.Intimada pessoalmente para cumprir o despacho de fl. 21, a parte autora quedou-se
inerte. O Ministério Público pugnou pela extinção do feito (fl. 30). Vieram-me os autos conclusos.É o breve relato. Decido.Preceitua o Código de Processo Civil:
Art. 485: O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta
dias).Cumpre à parte autora realizar as diligências necessárias ao prosseguimento do feito, possibilitando o julgamento do pedido.Ante o exposto, com base nos
artigos 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Sem custas e honorários. Assim,
determino:1) Publique-se a presente Sentença via Dje;2) Registre-se;3) Intimem a parte autora pessoalmente (residente no Povoado Centro dos Rodrigues, zona
rural de Santo Antonio dos Lopes/MA) e o requerido pessoalmente (residente no Povoado Piloto II, zona rural de Joselândia/MA).4) Ciência ao Ministério Público;
5) Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.Santo Antônio dos Lopes/MA, 10 de dezembro de 2018.HADERSON
REZENDE RIBIEROJuiz de Direito Titular da Comarca de Dom Pedro Respondendo Resp: 160176

PROCESSO Nº 0000279-47.2012.8.10.0119 (2792012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

VITIMA: Parte em Segredo de Justiça

ACUSADO: EUGENIO BARBOSA CHAVES

SENTENÇAO MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra EUGÊNIO BARBOSA CHAVES,já qualificado na
exoridal acusatória, dando-o como incurso na sanção prevista pelo art. 147do Código Penal, pela prática dos fatos ocorridos na peça acusatória:(...)Consta, no
incluso inquérito policial, que no dia 29 de Fevereiro de 2012, Réu teria ido, armado de Facão, até a porta da casa de sua ex companheira, BENEDITA
BEZERRA COSTA, "DICA", passando a ameaçar a vida desta.(...)"Inquérito policial instaurado por portaria em 12/02/2012.À fl. 07, repousa representação da
vítima.A denúncia foi recebida em 12 de março de 2014, às fls. 26.Citado (fl. 28) o réu apresentoudefesa préviaàs fls. 30/31Em audiência no dia 02/12/2015 (fl.
40), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como realizada oitiva da vítimae realizado interrogatório do acusado, tudo colhido
em mídia digital (fl. 45).Em suas alegações finais (apresentada oralmente), o Parquet, em síntese, pugnou pela condenação doAcusado, nas penas do art. 147
do Código Penal.Em suas alegações finais orais (colhida em mídia digital),a Defesado acusado requer a absolvição, e subsidiariamente a condenação em pena
mínima.Vieram-me os autos conclusos.Breve relato.Passo a DECIDIR.Trata-se de Ação Penal Pública Condicionada à Representação, objetivando-se apurar no
processo a responsabilidade criminal do Réu, pela prática do delito tipificado no artigo 147do Código Penal.1. Materialidade. A materialidade do delito se
encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio de elementos de prova colhidos na fase inquisitorial, confrontadas com as provas colhidas sob o crivo do
contraditório, em especial depoimento da vítima e das duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público (tudo colhido em mídia digital). 2. Autoria. Em
decorrência da análise das provas carreadas,dúvidas não pairam sobre a sua responsabilidade criminal, encontrando-se incurso nas penas do artigo 147 do
Código Penal.Com efeito, a vítima confirmou em juízo (mídia digital às fls.45) o que tinha dito na fase policial (fls. 06/07).3. Nexo Causal. Conforme prevalece na
doutrina e jurisprudência, o crime previsto no art. 147 é classificado como "material", ou seja, não exige para a sua consumação a ocorrência de um resultado
naturalístico.4. Tipicidade.O fato praticado pelo agente encontra correspondência com núcleos do tipo penal etiquetado como "ameaça" (art. 147 do CP),
praticado no âmbito de violência doméstica. Dessa forma, está verificado o juízo de subsunção.5. Circunstâncias Atenuantes ou Agravantes. Presente a
agravante do crime cometido contra cônjuge (Art. 61, inciso II, alínea "e").6. Causas de Diminuição ou de Aumento de Pena. Inexistem causas de diminuição ou
de aumento de pena.Diante de tudo isso, entendo que o Réu é imputável, detinha potencial consciência da ilicitude e era exigível que se comportasse de maneira
diversa.DISPOSITIVOANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGOPROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia, para condenar
EUGÊNIO BARROS CHAVES qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal.Diante disso, passo a dosar-lhe a pena a ser aplicada,
em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput do Código Penal (Critério Trifásico).Analisadas as diretrizes do art. 59, CP, verifico que o Réu agiu com
culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; no que concerne aos seus antecedentes nada consta na certidão de antecedentes; em relação à
conduta social não há elementos que a descrevam; do mesmo modo, não há dados suficientes para se aferir sua personalidade; o motivo do delito entendo como
injustificável; as circunstâncias do fato também não lhe são desfavoráveis; o comportamento da vítima, que em nada contribuiu para o entrevero, posto que fruto
da cultura, personalidade e imposição da força física do réu; as conseqüências que, como visto, sempre existem, posto que as seqüelas permanecem para
sempre, ainda mais em sede de agressões domésticas.1ª Fase: À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 02 (dois)
meses de detenção. 2ª Fase: Presente a atenuante do crime cometido no art. 61, inciso II, alínea "e" do CP, que prepondera sobre a agravante do motivo
fútil.Assim, diminuo-a em 1/6, fixando a mesma em 2(dois) meses e 10(dez) dias de detenção.3ª Fase: Não constam causas de diminuição ou de aumento de
pena e, desta forma, fica o Réu condenado definitivamente a pena de 02 (dois) meses e 10(dez) dias de detenção.Regime Prisional: Fixo o regime inicial aberto,
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especialmente em atenção aos ditames do art. 33, § 2º, "c", c/c § 3º, CP.Substituição da pena: Não é possível ante a vedação do artigo 44, inciso I do Código
Penal. Sursis: Concedo-lhe, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso III do Código Penal, com a condição de
prestar serviços a comunidade no primeiro deles (artigo 78 §1º, do Código Penal), na forma com que for imposta perante o juízo da execução penal. Direito de
apelar em liberdade: Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, em consonância com o regime da pena imposta.Custas processuais: Condeno o Réu ao
pagamento das mesmas. Eventual isenção será decidida quando da execução da pena.Disposições finais:Oportunamente, após o trânsito em julgado desta
decisão, tomem-se as seguintes providências:1. Lance-se o nome do Réu no rol dos culpados.2. Expeça-se Guia de Execução Penal do Réu.3. Em cumprimento
ao disposto no art. 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao TRE/MA, comunicando a condenação do Réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo art. 15,
III, CRFB.4. Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública, para fins estatísticos, e especialmente para alimentação do Sistema INFOSEG.5. Intime-se a
vítima.P.R.I.C.Santo Antônio dos Lopes / MA, 07 de março de 2016.Haderson Rezende RibeiroJuiz de Direito TitularComarca de Santo Antônio dos Lopes Resp:
156257

PROCESSO Nº 0000336-55.2018.8.10.0119 (3392018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA FERNANDA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: ANTONIO DE OLIVEIRA MATOS ( OAB 17149A-MA )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

Processo nº 339/2018SENTENÇA Dispensado o relatório, na forma do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 38 da Lei nº 9.099/95.Trata-se de demanda ajuizada
pela parte autora qualificada na petição inicial, em face do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, pleiteando as verbas referentes a salários atrasados,
FGTS, danos morais e honorários advocatícios.Com relação a preliminar de inépcia, o Código de Processo Civil esclarece os casos em que a petição inicial será
considerada inepta:Art. 330. (.)(...)§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;II - o pedido for indeterminado,
ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;IV - contiver pedidos
incompatíveis entre si.A análise da exordial, no entanto, não aponta para nenhum vício que a torne inepta, sendo possível verificar o preenchimento de todos os
requisitos que permitem o processamento do feito e julgamento do pedido.No tocante a competência deste Juízo, após a EC n.º 45, o Supremo Tribunal Federal,
na ADI nº 3395-6/DF, concedeu liminar, através da qual definiu a competência da Justiça Comum para processar e julgar as demandas envolvendo servidores
públicos vinculados pela relação jurídico-administrativa ou de caráter estatutário.Em sede de reclamação constitucional, a Suprema Corte consolidou o
entendimento de que cabe à Justiça Comum apreciar a validade da relação jurídica entre os servidores e o poder público:EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE AGENTES PELO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. PLEITO DE VERBAS RESCISÓRIAS DECORRENTES DE
SUPOSTA CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO DE EMPREGO. PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. OFENSA À AUTORIDADE DA
DECISÃO PROFERIDA NA ADIN Nº 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA
PROCEDENTE. 1. Compete à justiça comum o julgamento de demandas ajuizadas em decorrência de vínculo jurídico-administrativo firmado entre a
Administração Pública e seus agentes, ainda que formulado pedido de verbas de natureza trabalhista por conta de suposta nulidade no vínculo funcional,
excluída a competência da justiça laboral. 2. Reclamação ajuizada sob o fundamento de descumprimento à autoridade da decisão proferida na ADIN nº
3.395/DF, porquanto em curso, na justiça do trabalho, demanda em que ex-agente público postula verbas rescisórias decorrentes de suposta nulidade no vínculo
de contratação temporária a que estava submetido. 3. In casu, resta caracterizada a ofensa à autoridade da ratio decidendi firmada na ADIN nº 3.395/DF, de vez
que em curso, na justiça do trabalho, feito cujo julgamento cabe à justiça comum. Precedentes: Rcl 7633 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 23/06/2010; Rcl 7028 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009; Rcl 5954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2010; Rcl 7109 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009; e Rcl 5171, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2008. 4. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.A Lei nº 12.153/09, por sua vez,
tratando sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, dispôs em seu art.
2º##(VETADO) acerca das respectivas regras de competência. Além disso, a Lei Complementar Estadual nº 131/2010, que alterou o Código de Organização
Judiciária do Maranhão, passou a prever expressamente em seu art. 15, VI, o seguinte:Art. 15. Em todas as Comarcas serão obedecidas as seguintes
regras:(...)VI - As atribuições de juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública previstas na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, nas comarcas onde não
exista Juizado Especial da Fazenda Pública, serão exercidas pelo juiz da Vara da Fazenda Pública.Tendo este Juízo de Vara Única jurisdição universal, patente
a competência para processar e julgar a presente ação, razão pela qual afasta-se a preliminar de incompetência do Juízo.Acerca da preliminar de mérito,
tratando-se de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ainda que para cobrança de verbas afirmadas trabalhistas, incide o art. 1º do Decreto nº. 20.910/32,
in verbis:Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.Entretanto, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, ao decretar inconstitucional o art. 23, § 5º, da Lei nº. 8.036/90, modulou os efeitos da decisão
para estabelecer que o a prescrição da cobrança de FGTS deve observar a seguinte lógica: "Para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a
data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos; por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-
se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).Uma vez que são sobrados valores de
FGTS remontam ao ano de 2010, não há falar em prescrição.Quanto ao pleito de exibição de documentos, concluo que este é incompatível com o rito célere dos
Juizados Especiais, pelo que deveria ter sido formulado de forma antecedente, em ação autônoma de rito especial, para que os documentos, uma vez
apresentados, pudessem embasar a presente ação. É o entendimento da jurisprudência correlata, verbis:Isto porque, ainda sob a égide do CPC/73, a pretensão
para a exibição de documento reclamava processo e procedimentos próprios, conforme se via nos artigos 844 e seguintes. Havia, também, a possibilidade de
incidente processual. Na atual fase, o CPC/15 retirou a oportunidade de deflagração de processo autônomo e estipulou, para a hipótese, apenas o incidente
processual previsto nos artigos 396 e seguintes. Há particularidades procedimentais e consequências próprias e específicas.Por isso, não cabe, sob a égide dos
Juizados Especiais, o manejo deste instrumento, porquanto incompatível com os princípios estampados. Enfim, o que se quer dizer é que não cabe, hoje, a
deflagração de processo autônomo para a exibição de documento. E o incidente do processo é incompatível com o rito dos Juizados Fazendários. Cabe, pois,
hoje, à autora, a deflagração do processo, principal e, sendo de rigor, a seu talante, a utilização do incidente do processo, cuja admissibilidade será realizada
pelo Juiz competente. Mas, deve saber, o incidente de exibição de documento não é admitido em Juizados Especiais. À conta do exposto, ex oficio, voto para
julgar extinto o processo diante da inadmissibilidade do rito, nos termos do artigo 51 , II , da Lei nº 9099 95, aplicável por analogia. Sem custas e sem
condenação em honorários. É o voto. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017. Alexandre Correa Leite Juiz Relator (TJ-RJ - RECURSO INOMINADO RI
00310877320178190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL CARTORIO UNICO JUI ESP FAZENDA PUBLICA (TJ-RJ). Publicação: 2107/2017).Quanto ao mérito, ao
apreciar os autos e após a realização de audiência, tem-se que o caso trata de contratação irregular pela Administração Pública Municipal, a qual, por não
observar as hipóteses previstas nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição, encontra-se eivada de nulidade, o que não afasta por completo seus efeitos.Isto
porque, ao tempo em que possuía a competência para dirimir tais relações, a Justiça do Trabalho vinha decidindo que o trabalhador teria direito a
contraprestação pactuada e o depósito referente ao FGTS nestes casos, inclusive com entendimento sumulado pelo TST, litteris:TST. Súmula 363 - A
contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso publico, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo e dos
valores referentes aos depósitos do FGTS.O Superior Tribunal de Justiça adota entendimento semelhante, uma vez que, nos casos de contratação nula pela
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Administração Pública, resta a esta o pagamento da contraprestação pecuniária (saldo de salário) e o depósito de FGTS na conta vinculada do contratado
irregularmente, sob pena de enriquecimento ilícito do Erário, conforme ilustra o seguinte aresto:ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR
AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS.1. No julgamento do RE 765.320
(Relator: Min. Teori Zavascki, Repercussão Geral - mérito, Public. 23-9-2016), o STF reafirmou, para fins de repercussão geral, sua jurisprudência no sentido de
que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os
preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à
percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".2. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.110.848/RN, da relatoria do Ministro Luiz Fux, na
sistemática do art. 543-C do CPC, reafirmou a orientação de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem
a necessária aprovação em concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias
depositadas na sua conta vinculada do FGTS.3. Recurso Especial provido.(REsp 1667434/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 22/08/2017, DJe 13/09/2017).Ademais, é de destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que em contrato nulo é cabível o
FGTS:O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia
aprovação em concurso público. (Súmula 466, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).A parte autora pleiteia verbas de FGTS, salários
atrasados, além de indenização por danos morais e honorários advocatícios.Do cotejo dos autos consta que o demandante comprova o vínculo jurídico com
cópia de contrato de prestação de serviços e recibos de pagamentos de salários, sendo que o contrato limita o prazo de sua vigência 01 de abril de 2013 a 31 de
dezembro de 2013 (fl. 20), bem como com recibos de pagamentos de salários de diversos outros meses (fls. 14/18)Por sua vez, o ente público reclamado, em
sede de contestação, afirmou que os direitos pleiteados são indevidos em razão da nulidade do contrato.Outrossim, cumpre destacar que o Município requerido
não logrou demonstrar o adimplemento das verbas requeridas na inicial referentes ao período de vínculo comprovado pela autora, não se desincumbindo, assim,
do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, consoante julgado do e. TJMA a seguir ementado:EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA
NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO. CONTRATO NULO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
EFETUAR O PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. I - Contratos pactuados com o
Poder Público para admissão de pessoal não formam vínculo de emprego e devem ser considerados nulos, sendo devido apenas eventual saldo de salários e as
verbas do FGTS, nos termos do que dispõe a Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho. II - Não obstante, comprovado o vínculo funcional e, por
conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras verbas devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento
ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor. III - No presente caso, a requerente exerceu
a função de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, devendo ser, portanto, mantida a condenação ao pagamento das verbas salariais pretendidas, ainda que
no bojo de contrato de natureza precária, quais sejam, os salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, férias integrais e proporcionais não
gozadas referentes aos anos de 2009 a 2012 e os valores correspondentes aos depósitos do FGTS que não foram efetuados entre janeiro de 2005 a dezembro
de 2012. IV - Reexame Necessário conhecido provido parcialmente, de acordo com parecer ministerial, tão somente para que seja reformada a sentença, no que
tange à correção monetária(pelo IPCA) e juros de mora (pelos índices oficiais da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. (TJMA -
ReeNec 0295362017, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21/08/2017, DJe 24/08/2017).Neste ponto, a
parte autora logrou comprovar o vínculo em relação ao alegado no pedido, devendo então o pleito ser julgado parcialmente procedente, incluindo os salários não
pagos, pois caberia ao Município comprovar que houve tal adimplemento.Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, o Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão já firmou entendimento no sentido de que o simples atraso no pagamento de verbas salariais não configura dano moral por ofensa à
dignidade do servidor público, in verbis:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR REJEITADA.
VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É pacífico o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que compete à
Justiça Comum Estadual o julgamento de ações que envolvam relações estatutárias entre servidor público e a Administração, ainda que decorrentes de contrato
nulo. 2) Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança para o pagamento do
depósito do FGTS, bem como as verbas salariais atrasadas, sob pena de enriquecimento ilícito do Ente Público. 3) O atraso do pagamento de verbas de
natureza salarial não induz a reparação por danos morais, em especial porque inexiste provas de sua ocorrência. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMA - Ap 0331402016, Rel. Desembargador(a) ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/03/2017, DJe
28/03/2017).Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido constante na inicial, para condenar o Município requerido ao pagamento de FGTS no valor
de R$ 6.591,93 (seis mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) e salários atrasados no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais),
incidindo juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública a partir desta sentença. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do
mérito.Sem custas e honorários, ante a ausência de previsão no rito sumaríssimo.Assim, determino:1) Publique-se a presente Sentença no DJe;2) Registre-se;3)
Intimem-se as partes, sendo a autora por seu advogado via DJe e a requerida via remessa dos autos;4) Comunique-se ao Ministério Público Estadual, para que
tenha conhecimento do suposto ato de improbidade administrativa constatado neste processo.Santo Antônio dos Lopes/MA, 24 de junho 2019.TALITA DE
CASTRO BARRETOJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio dos Lopes/MA Resp: 160176

PROCESSO Nº 0000356-17.2016.8.10.0119 (3562016)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

REPRESENTANTE: CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

REPRESENTADO: ANTONIA REGINA GUIMARAES AMURIM

AUTOS Nº : 356/2016Requerida : Antonia Régina Guimarães AmurimImputação : Artigo 249 do ECASENTENÇATrata-se de Representação por Infração
Administrativa formulada em desfavor de Antonia Régina Guimarães Amurim em razão da suposta prática da conduta prevista no art. 249 do ECA.Parecer do
Ministério Público manifestando-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fl. 36). Vieram-me os autos conclusos.Breve relato. Passo a
DECIDIR.Os fatos relacionados aos presentes autos se deram em abril de 2016, e até a presente data não houve nenhuma outra causa interruptiva da
prescrição.Inicialmente, importante ressaltar que é lamentável a estrutura judicial ser tão ineficiente ao ponto de permitir casos como o presente. A ineficácia
estatal, humana e estrutural, é tão grande que não consegue fazer frente à avalanche de processos que se encontram nos fóruns das comarcas interioranas. E a
administração exclusiva sob responsabilidade daquele a quem a Constituição da República destinou como julgador só ratifica aquela primeira deficiência.Assim,
os presentes autos foram alcançados pelo fenômeno da prescrição, já que o fato ocorreu em abril e já passou mais de 02 (dois) anos. Ora, a pena máxima
cominada à infração supostamente perpetrada é tão somente de multa, prescritível, portanto, em 02 (dois) anos, de acordo com o disposto no art. 114, I, do
Código Penal. Portanto, os presentes autos foram fulminados pela prescrição em abril de 2018.ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
reconheço a prescrição e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTONIA RÉGINA GUIMARÃES AMURIM, quanto aos fatos aqui analisados, nos termos
do que dispõe o art. 107, IV, e art. 114, I, ambos do Código Penal.Após o trânsito em julgado e o cumprimento de todas as formalidades legais, inclusive com as
comunicações de estilo e baixas, arquivem-se.P.R.I. Cumpra-se.Serve a presente sentença como mandado/edital. Santo Antônio dos Lopes/MA, 28 de agosto de
2019.TALITA DE CASTRO BARRETOJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio dos Lopes Resp: 191429

PROCESSO Nº 0000609-78.2011.8.10.0119 (6092011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
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INTERDITANTE: ESPEDITO DE SOUSA SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

INTERDITANDO: ANTONIO GILSON DOS SANTOS

Processo n.º 609-78.2011.8.10.0119 (6092011) - Ação de CuratelaInterditante: Espedito de Sousa SantosInterditando: Antônio Gilson dos Santos
SENTENÇATrata-se de ação de curatela proposta pelo Ministério Público Estadual, visando a nomeação de Espedito de Sousa Santos como curador de Antônio
Gilson dos Santos.Narra o Ministério Público que o curatelado é sobrinho do do requerente e que possui doença mental (CID -10: F20.0), encontrando-se,
inclusive, sem o necessário discernimento, sendo completamente incapaz de administrar sua vida ou reger seus atos da vida civil.Com a inicial, vieram os
documentos de fls. 05/09.Deferida curatela provisória à fl. 11.Acostado aos autos relatório social (fls. 36/38)Interditando ouvido às fl. 46/47.Juntado laudo médico
(fls.66/67), confeccionado por médico especialista em saúde mental afirmando que a interditando padece de Retardo Mental Moderado (CID 10: F71.1), estando,
portanto, incapaz de reger alguns atos de sua vida civil.Apresentada contestação por curadora especial nomeada por este juízo (fls 74/75).Interditando ouvido às
fl. 100/101Em manifestação final o Órgão Ministerial opinou pelo parcial deferimento do pedido de interdição e curatela definitiva, aduzindo que a mesma deve
limitar-se tão somente aos aspectos patrimoniais da vida do interditando (fl. 115).É o relatório. Decido.A interdição ou curatela é uma medida de amparo àqueles
que não têm discernimento para a prática dos atos da vida civil. Um princípio básico estabelecido na Constituição brasileira é o da dignidade da pessoa humana.
A partir dele, surgem os direitos e garantias fundamentais, direcionados à proteção e ao bem-estar de todos. Entretanto, mesmo cercadas de direitos
assegurados pelo ordenamento jurídico, algumas pessoas, mesmo que temporariamente, não se mostram plenamente capazes de invocá-los e de gerir seus
próprios interesses, por um motivo permanente ou temporário. Para elas, o Código Civil (CC) instituiu a curatela.Nesse caminho, válido ressaltar a recente
mudança no Estatuto Civil realizada pela Lei 13.146/2015, que instituiu o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Referido diploma legal, dentre vários
comandos que representam notável avanço para a proteção da dignidade da pessoa com deficiência, alterou e revogou alguns artigos do Código Civil (arts. 114
a 116), trazendo grandes mudanças estruturais e funcionais na antiga teoria das incapacidades, o que repercute diretamente para institutos do Direito Civil, como
o casamento, a interdição e a curatela.Assim, destaco da análise do texto legal, terem sido revogados todos os incisos do art. 3º do Código Civil, que tinha a
seguinte redação: "São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I - os menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade
ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua
vontade". Também foi alterado o caput do comando, passando a estabelecer que "são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os
menores de 16 anos". Em suma, não existe mais, no sistema privado brasileiro, pessoa absolutamente incapaz que seja maior de idade. Como consequência,
não há que se falar mais em ação de interdição absoluta no nosso sistema civil, pois os menores não são interditados. Todas as pessoas com deficiência, das
quais tratava o comando anterior, passam a ser, em regra, plenamente capazes para o Direito Civil, o que visa a sua plena inclusão social, em prol de sua
dignidade. Eventualmente, e em casos excepcionais, tais pessoas podem ser tidas como relativamente incapazes em algum enquadramento do novo art. 4º do
Código Civil. Cite-se, a título de exemplo, a situação de um deficiente que seja viciado em tóxicos, podendo ser tido como incapaz como qualquer outro sujeito.
Esse último dispositivo também foi modificado de forma considerável pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O seu inciso II não faz mais referência às
pessoas com discernimento reduzido, que não são mais consideradas relativamente incapazes, como antes estava regulamentado. Apenas foram mantidas no
diploma as menções aos ébrios habituais (entendidos como os alcoólatras) e aos viciados em tóxicos, que continuam dependendo de um processo de interdição
relativa, com sentença judicial, para que sua incapacidade seja reconhecida. Também foi alterado o inciso III do art. 4º do CC/2002, sem mencionar mais os
excepcionais sem desenvolvimento completo. O inciso anterior tinha incidência para o portador de síndrome de Down, não considerado mais um incapaz. A nova
redação dessa norma passa a enunciar as pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir vontade, o que antes estava previsto no
inciso III do art. 3º como situação típica de incapacidade absoluta. Agora a hipótese é de incapacidade relativa. Nesse diapasão o artigo 1.767, inciso I do Código
Civil (com redação alterada pela lei 13.146/2015) dispõe:Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem
exprimir sua vontade;(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) III - os ébrios habituais e os
viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) V - os pródigos.Ademais, estatui o
novo dispositivo acerca da escolha do curador:Art. 1.771.  Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, o juiz, que deverá ser assistido por equipe
multidisciplinar, entrevistará pessoalmente o interditando. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)  Art. 1.772.  O juiz determinará, segundo as
potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às restrições constantes do art. 1.782, e indicará curador. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de
2015) Parágrafo único.  Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de
influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) Dessa forma, verifico dos autos que,
visando atender todos os direitos do interditando, bem como, lhe assegurando plena capacidade de defesa e manifestação nos autos, foi realizada entrevista
pessoal com o mesmo, que foi ouvido por este juízo às fls. 100/101.No mesmo caminho, o Laudo Técnico Pericial emitido por médico nomeado por este juízo
comprova a situação de incapacidade atual em relação aos atos da vida civil, bem como a maneira de exercê-los, enquanto perdurarem os efeitos de sua doença
mental.Nesta perspectiva, afigura-se patente a necessidade de nomear curador ao interditando, que possa assegurar-lhe na vida os direitos que lhes são
reservados em lei, pois restou constatado que a mesma não apresenta condições de reger sua própria pessoa ou administrar seus bens, tendo em vista a
gravidade da moléstia, conclui-se, portanto, por sua incapacidade relativa aos atos que afetem, tão somente, seus atos de natureza patrimonial, nos termos do
Estatuto da Inclusão, in verbis:Art. 85.  A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.§ 1º A definição da
curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.§ 2º A curatela constitui
medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. § 3º No caso de pessoa
em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o
curatelado. Desta forma, por entender que o senhor Espedito de Sousa Santos, neste momento, é quem melhor atende aos interesses da interdita, nomeio-o
curador definitivo de Antonio Gilson dos Santos, sem prejuízo de futura remoção.Diante de todo o exposto, e fundamentado na nova ótica de inclusão da pessoa
com deficiência, DECRETO a interdição de ANTONIO GILSON DOS SANTOS, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, com fulcro no art. 4º, inciso III, c/c 1.775, §3º, todos do Código Civil e Art. 85 da Lei 13.146 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência), nomeando-lhe curadora,
sob compromisso a ser prestado no prazo de 05 (cinco) dias, o Senhor ESPEDITO DE SOUSA SANTOS, sendo seus poderes restritos aos atos de cuidado,
administração e gerência da vida e bens do interditando, condicionando todo e qualquer ato que importe em alienação de bens imóveis e bens móveis de
elevado valor (acima de 03 salários mínimos) à prévia autorização judicial, na conformidade do art. 759 do CPC e publique-se o edital no Órgão da imprensa
oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 756, §3º do CPC e após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos,
observadas as cautelas legais.Outrossim, determino a curadora nomeada que preste todo o apoio necessário, encaminhando o interditado para tratamento e
acompanhamento médico, obedecendo aos termos do art. 1.777 do Código Civil no que concerne à preservação do direito do curatelado à convivência familiar e
comunitária.Assim, determino: 1) Publique-se a presente sentença via DJE;2) Registre-se;3) Oficie-se ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do
Município de Codó/MA, para que proceda ao Registro da Interdição de Antonio Gilson dos Santos, maior, relativamente incapaz, brasileiro, casado, nascido aos
22.01.1973, RG 035949882008-7/MA, filho de Maria Euzanir dos Santos. 4) Ciência ao Ministério Público;5) Intime-se pessoalmente o curador especial nomeado
(residente na Rua da Piçarra, s/n, Bairro da Piçarra, Santo Antonio dos Lopes/MA). Sem Custas e honorários advocatícios. Serve a presente sentença de
ofício/mandado de averbação/intimação.Santo Antonio dos Lopes/MA, 13 de novembro de 2018.Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da Comarca de
Santo Antônio dos Lopes/MA Resp: 160176

PROCESSO Nº 0000758-98.2016.8.10.0119 (7582016)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA

REQUERENTE: JOSELIO DE SOUSA BEZERRA
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ADVOGADO: RONSHINNY BRIGIDA SOUSA SANTOS ( OAB 13692-PI )

REQUERIDO: FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA

Processo nº 758-98.2016.8.10.0119 (758/2016)SENTENÇATrata-se de ação de guarda na qual a parte autora requereu a desistência do feito.Vieram os autos
conclusos.Breve Relato. Decido.Preceitua o Código de Processo Civil: Art. 485, VIII: "O juiz não resolverá o mérito quando: VIII â?" homologar a desistência da
ação"Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO.Sem custas e
honorários.Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte autora por seu advogado.Ciência ao Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se,
dando-se baixa na distribuição.Santo Antonio dos Lopes/MA, 21 de junho de 2018.TALITA DE CASTRO BARRETOJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo
Antônio dos Lopes Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000838-91.2018.8.10.0119 (8442018)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS INFÂNCIA E JUVENTUDE

EXEQUENTE: LUCIENE ALVES SILVA e MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

EXECUTADO: ANTONIA HOSMARINA MOTA DE FREITAS

Processo n.º:838-91.2018.8.10.0119 (844/2018)Ação:Execução de AlimentosAutor(a):Ministério Público Estadual em favor de Luciene Alves SilvaRéu:Antonia
Hosmarina Mota de FreitasSENTENÇACuida-se de ação de alimentos promovida pelo Ministério Público Estadual em favor de Luciene Alves Silva, em face de
Antonia Hosmarina Mota de Freitas, ambos já qualificados.Determinada a intimação da requerente para informar se ainda há débitos alimentares, sob pena de
extinção, a diligência restou inexitosa, ante a mudança de endereço da exequente (fl. 35).Vieram-me os autos conclusos.É o breve relato. Decido.Preceitua o
Código de Processo Civil: Art. 485: O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta dias).Ante o exposto, tendo a parte autora mudado de endereço sem informar a este juízo, com base nos artigo 485, inciso III, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Sem custas e honorários advocatícios.Assim, determino:1) Publique-se
a presente Sentença via Dje;2) Intime-se a exequente por edital e a executada pessoalmente;3) Registre-se;4) Ciência ao Ministério Público;5) Após certificado o
trânsito em julgado, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃOSanto Antônio dos Lopes -
MA, 10 de abril de 2019.Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da Comarca de Santo Antonio dos Lopes/MA Resp: 191429

PROCESSO Nº 0000997-05.2016.8.10.0119 (10012016)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | ADOÇÃO

ADOTANTE: LETICIANE SARAIVA DA SILVA e RAILSON TAVARES SOUZA

REQUERIDO: HILCELIA TAVARES SOUZA
ADVOGADO: RAQUEL FUTADO DE ALMEIDA ( OAB 7062-PI )

Processo n.º:997-05.2016.8.10.0119 (1001/2016)Ação:ADOÇÃOAutor(a):Railson Tavares Souza e Leticiane Saraiva da SilvaFavorecida:Lorenzo Tavares
SousaSENTENÇATratam-se os autos de Ação de Adoção proposta por RAILSON TAVARES SOUZA e LETICIANE SARAIVA DA SILVA em favor da criança
LORENZO TAVARES SOUZA e em face de HILCÉLIA TAVARES SOUZA, todos já devidamente qualificados.Juntaram documentos às fls. 08/18. Realizada
Audiência de Instrução (fls. 46/49) na qual foi colhido o depoimento dos requerentes, bem como o consentimento da mãe biológica.Parecer do Ministério Público
pelo deferimento da adoção (fls. 56/57).Vieram-me os autos conclusos.É o breve relato, passo a decidir.Pelo parecer da assistência social (fls. 29/30), tem-se
que a presente ação busca regularizar uma situação fática já existente, uma vez que os requerentes são amados e respeitados como pais e exercem a guarda
da criança desde seu nascimento, sempre com o consentimento da mãe biológica.Ressalta-se que em audiência a mãe biológica declarou que não tem notícia
de qualquer informação que possa levar à localização do pai biológico.Por exercerem a guarda fática desde seu nascimento em 2016, dispensa-se o estágio de
convivência nos termos do art. 46, §1º do Estatuto da Criança e do Adolescente.Por outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente define em seu art. 39,§1º:
"A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na
família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei".O art. 43 do mesmo diploma legal preconiza: "A adoção será deferida quando
apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos".No caso em tela, a mãe biológica entregou a criança aos requerentes a seus
cuidados desde seu nascimento.É indubitável as reais vantagens para a criança, uma vez que os requerentes podem propiciar ao adotando a concretização dos
seus direitos previstos na Constituição Federal e no ECA, tais como moradia, educação, saúde, lazer, alimentação.O pedido está de acordo com o direito e conta
com a anuência do Órgão Ministerial Público.Por fim, cumpre destacar, por oportuno, que no caso em exame deixo de observar a restrição instituída pelo art. 50,
§ 13, da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que veda a adoção por pretendentes não cadastros previamente no Cadastro de Adotantes, em
razão do Princípio do Melhor Interesse da Criança, princípio este consagrado no próprio Estatuto (art. 99, inciso IV) que preconiza que na análise dos processos
que envolvam crianças e adolescentes deve o Magistrado buscar a solução que melhor atenda os interesses da criança.Ora, o favorecido convive como se filho
fosse dos adotantes desde o seu nascimento e deixar de deferir o pleito desta demanda em virtude do não cadastramento anterior dos requerentes causaria
danos irreparáveis a criança que já visualiza nos autores seus pais. Sobre o tema o próprio STJ já se manifestou:RECURSO ESPECIAL - ADOÇÃO -
CADASTRO DE ADOTANTES - RELATIVIDADE -PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR - VÍNCULO AFETIVO DA MENOR COM CASAL
DE ADOTANTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS - PERMANÊNCIADA CRIANÇA POR APROXIMADAMENTE DOIS ANOS, NA SOMATÓRIA DO
TEMPOANTERIOR E DURANTE O PROCESSO - ALBERGAMENTO PROVISÓRIO A SEREVITADO - ARTIGO 197-E, § 1º, DO ECA - PRECEDENTES DESTA
CORTE -RECURSO ESPECIAL PROVIDO.197-E§ 1ºECA1.- A observância do cadastro de adotantes, ou seja, a preferência das pessoas cronologicamente
cadastradas para adotar determinada criança, não é absoluta. A regra comporta exceções determinadas pelo princípio do melhor interesse da criança, base de
todo o sistema de proteção. Tal hipótese configura-se, por exemplo, quando já formado forte vínculo afetivo entre a criança e o pretendente à adoção,ainda que
no decorrer do processo judicial. Precedente. 2.- No caso dos autos, a criança hoje com 2 anos e 5 meses, convivia com os recorrentes há um ano quando da
concessão da liminar (27.10.2011), permanecendo até os dias atuais. Esse convívio, sem dúvida, tem o condão de estabelecer o vínculo de afetividade d a
menor com os pais adotivos. com 2 3.- Os Recorrentes, conforme assinalado pelo Acórdão Recorrido, já estavam inscritos no CUIDA - Cadastro Único
Informatizado de Adoção e Abrigo o que, nos termos do artigo 197-E, do ECA, permite concluir que eles estavam devidamente habilitados para a adoção. Além
disso, o § 1º, do mesmo dispositivo legal afirma expressamente que "A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela
autoridade judiciária nas hipóteses previstas no § 13 do art. 50 desta Lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando". 197-
EECA4.- Caso em que, ademais, a retirada do menor da companhia do casal com que se encontrava há meses devia ser seguida de permanência em instituição
de acolhimento, para somente após, iniciar-se a busca de colocação com outra família, devendo, ao contrário, ser a todo o custo evitada a internação, mesmo
que em caráter transitório.5.- A inobservância da preferência estabelecida no cadastro de adoção competente, portanto, não constitui obstáculo ao deferimento
da adoção quando isso refletir no melhor interesse da criança.6.- alegações preliminar de nulidade rejeitadas.7.- Recurso Especial provido. (1347228 SC
2012/0096557-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 06/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2012).Ante o
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exposto, com arrimo no art. 227, § § 5º e 6º da Constituição Federal, combinado com o art. 487, I, do Código de Processo Civil e nos arts. 19, 28, 39, 43 todos da
Lei n.º 8069/90, Julgo Procedente o pedido da inicial, para fins de deferir a adoção da criança Lorenzo Tavares Souza em favor dos requerentes Railson Tavares
Souza e Leticiane Saraiva da Silva, extinguindo-se o poder familiar da genitora.Em relação ao pedido de mudança no nome da infante, defiro o pedido, e a
criança passará a se chamar, LORENZO DA SILVA SOUZA consignando-se no assentamento o nome dos adotantes e seus ascendentes, não constando da
certidão do registro qualquer observação sobre a natureza do ato nos termos do art. 47, § 4º, do ECA.Proceda-se na forma do art. 47 do ECA.Sem custas e
honorários advocatícios. Transitado em julgado, com as devidas cautelas de estilo, notadamente o cadastro no sistema respectivo do CNJ, dê-se baixa na
distribuição e arquive-se, independente de nova conclusão ao Juízo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. SERVE A PRESENTE
SENTENÇA COMO OFÍCIO E MANDADO DE INTIMAÇÃO/EDITAL.Santo Antonio dos Lopes, 28 de agosto de 2019.Talita de Castro Barreto Juíza de Direito
Titular da Comarca de Santo Antônio dos Lopes Resp: 191429

São Bento
PROCESSO: 0001174-29.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: MARIA SILVERA FURTADO
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: JOHN LINCOLN PINHEIRO SOARES, HIALEY CARVALHO ARANHA, DANIELLE MENDES FONSECA
PARTE PASSIVA: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0000153-52.2016.8.10.0120
PARTE ATIVA: MARIA DE NAZARE CAMPOS BOTELHO
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: RANIERI GUIMARAES RODRIGUES - OAB/MA 13.118
PARTE PASSIVA: Banco Itaú Consignado S/A

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0000887-66.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: ANACLETA SEVERINA DINIZ
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: Banco Bonsucesso
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no
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Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0000888-51.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: ANACLETA SEVERINA DINIZ
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: BANCO BMG
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0000904-05.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: HONORATO PEREIRA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0000905-87.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: HONORATO PEREIRA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos
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distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0000906-72.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: HONORATO PEREIRA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: BANCO BGN S.A
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0000907-57.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: HONORATO PEREIRA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: BANCO BRADESCOFIN
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0000911-94.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: HONORATO PEREIRA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: BANCO BGN S.A
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)
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Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0000923-11.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: HONORATO PEREIRA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: BANCO BRADESCOFIN
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001194-20.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: FRANCISCA MORAIS BARROS
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: BANCO CIFRA
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001198-57.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: FRANCISCA MORAIS BARROS
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: BANCO BRADESCOFIN
ADVOGADO:
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ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001199-76.2016.8.10.0120
PARTE ATIVA: NEUTON MINEIRO
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: RANIERI GUIMARAES RODRIGUES - OAB/MA 13.118
PARTE PASSIVA: BANCO DO BRASIL SA

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001202-94.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: JOSE RIBAMAR PINHEIRO
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: BANCO ITAU BMG
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001203-79.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: JOSE RIBAMAR PINHEIRO
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: BANCO ITAU BMG
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ADVOGADO:
ATO ORDINATÓRIO

(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001204-64.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: JOSE RIBAMAR PINHEIRO
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: BANCO ITAU BMG
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001207-19.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: JOSE RIBAMAR PINHEIRO
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARITONIA FERREIRA SA
PARTE PASSIVA: BANCO ITAU BMG
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001211-90.2016.8.10.0120
PARTE ATIVA: CARLOS CESAR PENHA DOS PRAZERES
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ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: RANIERI GUIMARAES RODRIGUES OAB/MA 13.118
PARTE PASSIVA: BANCO BRADESCO

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001235-21.2016.8.10.0120
PARTE ATIVA: VENINA CAMPOS OLIVEIRA MATOS
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: RANIERI GUIMARAES RODRIGUES, OAB/MA 13.118
PARTE PASSIVA: BANCO PAN S/A

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001275-03.2016.8.10.0120
PARTE ATIVA: JOANA DOS SANTOS BIRINO PACHECO
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: RANIERI GUIMARAES RODRIGUES - OAB/MA 13.118
PARTE PASSIVA: BANCO BRADESCO

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001291-54.2016.8.10.0120
PARTE ATIVA: FLAVIANA HONORATA CANTANHEDE DOURADO
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: RANIERI GUIMARAES RODRIGUES OAB/MA 13.118
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PARTE PASSIVA: Banco Itaú Consignado S/A
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001299-94.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: FELICIANO RIBEIRO
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: RANIERI GUIMARAES RODRIGUES OAB/MA 13.118
PARTE PASSIVA: BANCO BGN S.A

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos
distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS
PARTES, por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05(cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular
habilitação no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na
formação dos autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou
ausência de documentos e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos.Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de
procedimento de virtualização, o processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe,
com o consequente cancelamento da distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.
São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.

EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA
Secretário Judicial Substituto

Mat.117820

PROCESSO: 0001314-63.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: CIPRIANO SOUZA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: RANIERI GUIMARAES RODRIGUES - OAB/MA 13.118
PARTE PASSIVA: Banco Itaú Consignado S/A
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001415-03.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: MARIA DA LUZ RODRIGUES DINIZ
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: DANIELLE CHRISTINNE ABREU SEABRA, DACIANE PEREIRA FERNANDES
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PARTE PASSIVA: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001415-03.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: MARIA DA LUZ RODRIGUES DINIZ
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: DANIELLE CHRISTINNE ABREU SEABRA, DACIANE PEREIRA FERNANDES
PARTE PASSIVA: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001416-85.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: RAQUEL DINIZ MENDONCA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: DANIELLE CHRISTINNE ABREU SEABRA, DACIANE PEREIRA FERNANDES
PARTE PASSIVA: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001416-85.2017.8.10.0120
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PARTE ATIVA: RAQUEL DINIZ MENDONCA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: DANIELLE CHRISTINNE ABREU SEABRA, DACIANE PEREIRA FERNANDES
PARTE PASSIVA: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001520-43.2018.8.10.0120
PARTE ATIVA: MARIA DE LOURDES VIEGAS ALMEIDA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: RANIERI GUIMARAES RODRIGUES - OAB/MA 13.118
PARTE PASSIVA: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - OAB/MA 19.411A

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

PROCESSO: 0001538-98.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: MARIA DA NATIVIDADE SILVA SOARES
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: JOHN LINCOLN PINHEIRO SOARES
PARTE PASSIVA: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820
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PROCESSO: 0001539-83.2017.8.10.0120
PARTE ATIVA: REGINO BENTO FERREIRA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: JOHN LINCOLN PINHEIRO SOARES
PARTE PASSIVA: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO:

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria Conjunta nº 05/2019, que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos

distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES,

por seus respectivos procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no

Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos

autos digitais, no prazo de 05 (cinco), para que determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos

e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos. Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o

processo passará a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente cancelamento da

distribuição no Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.

São Bento/MA, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA

Secretário Judicial Substituto
Mat.117820

São Bernardo

PROCESSO Nº 0000331-71.2011.8.10.0121 (3312011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO ( OAB 16477-CE ) e PEDRO LOPES DE OLIVEIRA FILHO ( OAB 196289PI-PI )

REU: FRANCISCA ANA DA SILVA e FRANCISCO DA SILVA BRITO

Trata-se de Ação de Cobrança, proposta pelo Banco do Nordeste do Brasil/S.A., em face de Francisca Ana da Silva e Francisco da Silva Brito, já devidamente
qualificados.Em petição de fls. 59/60, a parte autora pleiteou a suspensão do feito, uma vez que o crédito que ora se discute nestes autos se enquadra nos
benefícios previstos na Lei nº 13.340/2016.É o relatório, decido.O art. 1º da Lei nº 13.340/2016 dispõe que:Art. 1º Fica autorizada a concessão de rebate para
liquidação, até 30 de dezembro de 2019, das operações de crédito rural referentes a uma ou mais operações do mesmo mutuário, contratadas até 31 de
dezembro de 2011 com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. ou o Banco da Amazônia S.A. com recursos oriundos, respectivamente, do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE) ou do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), ou com recursos mistos dos referidos Fundos com outras
fontes, relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ou da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), observadas ainda as seguintes condições: (Redação dada pela lei nº 13.729, de 2018) O art. 10
da citada lei ainda prevê que: Art. 10. Para os fins de que tratam esta Lei, ficam suspensos a partir da publicação desta Lei: (Redação dada pela lei nº 13.729, de
2018)I - até 30 de dezembro de 2018, o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças judiciais em curso e o prazo de prescrição das
dívidas em relação aos débitos de que trata o art. 4º ; (Redação dada pela lei nº 13.729, de 2018)II - até 30 de dezembro de 2019, o encaminhamento para
cobrança judicial, as execuções e cobranças judiciais em curso e o prazo de prescrição das dívidas, em relação aos débitos de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º ;
(Redação dada pela lei nº 13.729, de 2018) A autora requereu a execução de dívida que foi beneficiada pelos incentivos concedidos pela referida Lei, devendo,
portanto, este feito ser suspenso, nos termos dos dispositivos acima expostos, a fim de oportunizar ao requerido a quitação do débito de forma amigável.Ante o
exposto, SUSPENDO o presente feito até a data de 31.12.2019, nos termos do art. 10, inciso II da Lei nº 13.340/2016. Proceda a Secretaria Judicial
com as movimentações pertinentes no sistema THEMIS PG.Publique-se.Intimem-se as partes desta decisão, devendo a parte requerida procurar a
agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A, a qual mantém relacionamento, até a data citada, para manifestar interesse na renegociação da
dívida e verificar as condições aplicáveis à liquidação do débito.Cumpra-se.São Bernardo/MA, 22 de agosto de 2019.Claudilene Morais de OliveiraJuíza de
DireitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA Resp: 183996

PROCESSO Nº 0000486-98.2016.8.10.0121 (4862016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA ILZA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

Processo nº : 486-98.2016.8.10.0121 DECISÃO: Comprovado o descumprimento, pela requerida, da decisão judicial de fls.41, diante das faturas acostadas às
fls. 138/139, determino a aplicação da multa prevista no decisum, perfazendo o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), que deverá ser bloqueado, via
BacenJud, nas contas de titularidade da parte ré.Efetuado o bloqueio, transfira-se o referido montante para conta judicial, expedindo-se, em seguida, alvará
judicial e intimando-se a parte autora para levantamento do mesmo.Cientifiquem-se as partes do inteiro teor desta decisão.Cumpra-se.São Bernardo (MA), 07 de
maio de 2019.Claudilene Morais de OliveiraJuíza de DireitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA Resp: 183996
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PROCESSO Nº 0000147-37.2019.8.10.0121 (1472019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTOS TRABALHISTAS

RECLAMANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE BRITO
ADVOGADO: LEONARDO DA VICCI COSTA MONTEIRO ( OAB 19822-MA )

RECLAMADO: BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
ADVOGADO: ÉDER OLIVEIRA FERREIRA DE SOUSA ( OAB 9578-MA )

Intimem-se as Partes para, em 05 (cinco) dias, requererem o julgamento antecipado da lide ou especificarem as
provas que pretendem produzir em audiência de instrução e julgamento, justificando a adequação e a pertinência de
cada uma delas.Após, voltem os autos conclusos.Cumpra-se.São Bernardo/MA, 23 de agosto de 2019.Claudilene Morais de
OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA Resp: 183996

PROCESSO Nº 0000436-04.2018.8.10.0121 (4362018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ALBERTO DUARTE COSTA e BENEDITO DUARTE COSTA
ADVOGADO: JOELSI FRANK COSTA ( OAB 13415-MA )

REU: DEUSÂNIO DOS REIS LIMA e VILCIER DOS REIS LIMA
ADVOGADO: ANTONIO SANTANA MOURA ( OAB 531A-RO ) e RENATO PINA ANTONIO ( OAB 6978-RO )

Considerando a certidão de fls., renovem-se as precatórias de fls.17 e 20, fazendo constar, como nova data para
realização da Audiência anteriormente designada nestes autos, o dia 08/10/2019, às 11h_00min, na sala de audiência deste
Fórum.Intimem-se todas as partes. Notifique-se o MP.Cumpra-se.São Bernardo/MA, 22 de agosto de 2019.Claudilene Morais de
OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA Resp: 183996

PROCESSO Nº 0000612-56.2013.8.10.0121 (5822013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ADRYANO JOSÉ SANTOS VIEIRA SOUSA e ALÉSSIA DE SOUZA SANTOS e FLORIZA DE OLIVIERA DA SILVA e PEDRO LUCAS SANTOS
VIEIRA SOUSA
ADVOGADO: IZAIRTON MARTINS DO CARMO JUNIOR ( OAB 7450-CE ) e IZAIRTON MARTINS DO CARMO JUNIOR ( OAB 7450-CE ) e IZAIRTON
MARTINS DO CARMO JUNIOR ( OAB 7450-CE )

REU: ARMAZÉM MATEUS S/A e ILSON MATEUS RODRIGUES e MARIA PINHEIRO RODRIGUES. e ROBSON VIANA DO NASCIMENTO.
ADVOGADO: BEATRIZ DEL VALLE ECEIZA NUNES ( OAB 2697-MA ) e BEATRIZ DEL VALLE ECEIZA NUNES ( OAB 2697-MA ) e BEATRIZ DEL VALLE
ECEIZA NUNES ( OAB 2697-MA ) e BEATRIZ DEL VALLE ECEIZA NUNES ( OAB 2697-MA )

DESPACHOIntimem-se as partes para apresentarem alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sendo, primeiro, os autores e,
após, os réus.Findos os prazos, abra-se vistas dos autos ao MP, para que se manifeste, em igual prazo.Após, voltem os autos conclusos.Cumpra-se.São
Bernardo/MA, 21 de maio de 2019.Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da Comarca de São Bernardo/MA Resp: 183996

PROCESSO Nº 0000028-13.2018.8.10.0121 (282018)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: DJALMA EVANGELISTA CORREA
ADVOGADO: KARLO HEYTOR PORTELA GARCIA ( OAB 17744-MA )

REU: INGRITHY CARVALHO SILVA

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a petição de fls. 28/29, requerendo o que
entender pertinente. Cumpra-se. São Bernardo, 22 de agosto de 2019.Claudilene Morais de OliveiraJuíza de direitoTitular da
Comarca de São Bernardo/MA Resp: 183996

São Domingos do Azeitão

LEILÃO JUDICIAL
Poder Judiciário - Comarca de São Domingos do Azeitão – Vara Única
Processo n° 255-34.2017.8.10.0122
A Dra. Lyanne Pompeu de Sousa Brasil - Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Pastos Bons e
respondendo pela Comarca de São Domingos do Azeitão/MA, no uso de suas atribuições legais e considerando:
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- A alteração do CPC através da Lei 11.283/2006, que alterou a ordem da expropriação, bem como incluiu a ferramenta da hasta
pública ser realizada eletronicamente.
- Que o meio eletrônico já está presente na vida do direito público há alguns anos, com a implantação do pregão eletrônico que
tem se provado célere, eficiente e muito mais difícil de ser burlado.
- Que a Hasta Pública Eletrônicapossibilita que os bens a serem expropriados possam ser oferecidos a uma gama
universalmente maior de pessoas e por um maior espaço de tempo, ao contrário da sua forma presencial, em que o alcance era
local, apenas em uma Comarca ou quem se dispusesse a viajar até o local, ou se ver representado no local para arrematar o bem
de seu interesse, em local, data e hora previamente definidas.
- Que os bens disponibilizados em leilão são bens de poder de venda baixo, o que pode gerar custos aos processos caso não
sejam vendidos em leilão presencial.
FAZ SABERa todos quanto o presente EDITALvirem e tiverem conhecimento que o Juizado Especial Cível e Criminal desta
Comarca, através do Leiloeiro Público Oficial contratado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, levará a leilão público
eletrônico, somente on-line, para alienação, nas datas, local (site), horário e sob as condições adiante descritas, os bens
penhorados e descritos nos autos do processo abaixo relacionado no anexo que segue.
I) DATA DO LEILÃO:
Fica designado o dia11 de setembro de 2019, com início (abertura) às 10h00min para o 1.º Leilão, ocasião em que o bem será
arrematado se ofertado lanço igual ou superior ao da avaliação. Caso não haja licitantes, fica desde logo designado o dia 26 de
setembro de 2019, com início (fechamento) às 10h00min para o 2.º Leilão, oportunidade em que o bem será arrematado por
quem maior lanço oferecer, que não poderá ser inferior a 50% do valor da avaliação, sendo defeso o preço vil (parágrafo único do
art. 891 do CPC).
II) LOCAL: plataforma on-line através do site www.grleiloes.com.
III) LEILOEIRO: GUSTAVO MARTINS ROCHA, matrícula n° 017/06- JUCEMA, com endereço profissional na Rua Quéops, n° 12,
sala 106, Edif. Executive Center, Renascença II, São Luís/MA. Telefones: (98) 4141-2441; 98818-8042 e-mail’s:
gmr2@bol.com.brou grleiloes@grleiloes.com.
IV) INTIMAÇÃO: fica(m), pelo presente Edital, intimado(a)(s) da realização dos respectivos leilões, o(a)(s) Sr(a)(s). Executado(a)(s)
e cônjuges, se casado(a)(s) forem, caso não tenham sido encontrados para intimação pessoal, bem como os credores com
garantia real, anticréticos, usufrutuários ou senhorio direto, que não foram intimados pessoalmente, conforme o art. 889 do novo
CPC. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo
ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.
V) CONDIÇÕES DOS BENS: os bens podem ser encontrados nos locais indicados nas suas descrições e serão alienados no
estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo a esta Vara Cível ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades
quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem e transporte daqueles arrematados. Sendo
a arrematação judicial modo originário de aquisição de propriedade, não cabe alegação de evicção, sendo exclusiva atribuição dos
licitantes verificarem o estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos em leilão. Qualquer dúvida
deverá ser dirimida no ato do leilão.
VI) ÔNUS DO ARREMATANTE: O arrematante deverá pagar ao leiloeiro, no ato da arrematação, a comissão de 5% (cinco por
cento) sobre o valor do bem arrematado. As custas judiciais devidas, deverão ser pagas no ato de expedição da Carta de
Arrematação/Mandado de Entrega do Bem. Para os bens imóveis, o arrematante deverá efetuar também o pagamento do Imposto
de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, junto à Prefeitura Municipal da situação do bem, deverá efetuar o pagamento de débitos
de IPTU.Efetuada a alienação e deduzidas as despesas, depositar-se-á o preço, ficando nele sub-rogados os ônus ou
responsabilidades a que estiverem sujeitos os bens (CPC, art. 1.116).
VII) ÔNUS DO EMITENTE/ADJUDICANTE: Em caso de remição/adjudicação ou acordo entre as partes, o remitente/adjudicante
deverá pagar no ato ao leiloeiro a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação do bem, de acordo com o
contrato nº 133/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e o Sr. Gustavo Martins Rocha, leiloeiro público
Oficial do Estado do Maranhão, bem como o pagamento das custas judiciais devidas, no ato de expedição da Carta de
Remição/Adjudicação ou do Mandado de Entrega do Bem. Para os bens imóveis, o remitente/adjudicante deverá efetuar também o
pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, junto à Prefeitura Municipal da situação do bem.
VIII) CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO: A arrematação dos bens dar-se-á mediante as condições estabelecidas no Código de
Processo Civil.
O pagamento pelo arrematante far-se-á à vista, diretamente ao leiloeiro, ou no prazo de três dias, através de depósito à disposição
do Juízo e vinculado ao(s) processo(s) de execução constante(s) no anexo abaixo, no Banco do Brasil ou na falta deste na
Instituição Financeira indicado pelo Juízo.
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I- até o início do primeiro leilão,
proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do
bem por valor que não seja considerado vil. (Art. 895 CPC). A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de
pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por
caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. (art. 895, § 1.º CPC).
As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de
pagamento do saldo. (art. 895, § 2.º CPC). No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. (art. 895, § 4.º CPC).
O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do
valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. (art. 895, § 5.º
CPC). A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão. (art. 895, § 6.º CPC).
A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. (art. 895, § 7.º CPC).
Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim
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compreendida, sempre, a de maior valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. (art. 895, § 8.º
CPC).
No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu
crédito, e os subsequentes, ao executado. (art. 895, § 9.oCPC). A carta de arrematação ou mandado de entrega será expedida
depois de transcorridos os prazos (05 dias) para oposição de embargos à arrematação/adjudicação pelo executado ou por terceiro
interessado.
Fica o Leiloeiro Oficial autorizado a receber ofertas de preço pelos bens arrolados neste Edital em seu endereço eletrônico
www.grleiloes.com, devendo para tanto os interessados efetuarem cadastramento prévio, confirmarem os lances e recolherem a
quantia respectiva na(s) data(s) designada(s) para a realização do leilão.
Os autos das execuções estão disponíveis aos interessados para consulta na Secretaria da Vara Única de São Domingos do
Azeitão/MA.
Expediu-se o presente edital em 29/08/2019, nesta cidade de São Domingos do Azeitão/MA, o qual será afixado no local de
costume deste Juízo e publicado no Diário da Justiça.
Mais informações pelos telefones: (98) 4141-2441; 98818-8042 (Leiloeiro) ou pela rede mundial de computadores nos
endereços: www.grleiloes.com.
Dê-se ciência à Corregedoria Geral de Justiça e à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça.
Lyanne Pompeu de Sousa Brasil
Juiz Titular da Vara Única de Pastos Bons respondendo pela Comarca de São Domingos do Azeitão/MA
ANEXO I
PROCESSO N.º 255-34.2017.8.10.0122
REQUERENTE: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
REQUERIDO: FOZ BALSAS AGROINDUSTRIAL S.A.
DESCRIÇÃO DO BEM:
Lote 01 –Imóvel Rural denominado Fazenda Engano,situado a 3,0 Km (três quilômetros) do Centro da Cidade de Benedito
Leite/MA. Localizada no São José, Município de Benedito Leite/MA.
Possui uma área total de 2.062ha58a25c (Dois Mil e Sessenta e Dois hectares e Cinquenta e Oito ares e Vinte e Cinto Centiares)
de terras. Destes, 400 ha de cerrado propicio para lavoura, 200 há de cerrado/chapada propício para lavoura, 600 ha de terras
baixas para pecuária, 400 há de terras diversas também propicia para pecuária, tipo caprinocultura, ovinocultura, etc. 462 ha de
terras irregulares, mais propicia para reservas.
O imóvel supracitado possui as seguintes benfeitorias: 02 casas de tijolo cobertas com telha, 01 escritório de tijolo coberto com
telha, 02 galpões de 600 metros quadrados cada um, 01 poço tubular e 8,0 Km de cercas encravadas com madeira de lei.
O imóvel supracitado possui as seguintes benfeitorias: 18.000 m de cerca de arame farpado, três tanques com as seguintes áreas:
1.500 m² (30X50); 600 m² (20X30); 100 m² (10X10). O imóvel tem energia elétrica e água.
O imóvel encontra-se localizado na zona rural de Benedito Leite/MA, possuindo energia elétrica, bem como fácil acesso ao centro
urbano, banhada pelo rio Parnaíba, com aproximadamente 4,0 Km de beira de rio.
A documentação do imóvel está registrado sob o Livro n° 02-G, folhas 05, aberta em 15/02/1989, matrícula 1.173 Livro 02 do
Registro Geral de imóveis do Cartório de Registro Único de Benedito Leite/MA.
Valor avaliado:
R$ 5.443.400,00 (Cinco milhões Quatrocentos e Quarenta e Três Mil e Quatrocentos Reais).

PROCESSO Nº 0000085-96.2016.8.10.0122 (852016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JUNIOR MATHIAS GUILHERME BARBOSA
ADVOGADO: HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO ( OAB 10809-MA )
REU: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO AZEITÃO
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu(sua) advogado(a),HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO ( OAB 10809-
MA ), para que ofereçam suas derradeiras alegações no prazo de 15 dias.

Douglas Rodrigues Guedes
Secretário Judicial

Mat. 191767

PROCESSO Nº 0000113-59.2019.8.10.0122 (1132019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ERNESTO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: FABIANA FURTADO SCHWINDT ( OAB 6349-MA )
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu(sua) advogado(a), FABIANA FURTADO SCHWINDT ( OAB 6349-MA ),
para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 do CPC), sobre a contestação apresentada em fls.46/52.

Douglas Rodrigues Guedes
Secretário Judicial

Mat. 191767

PROCESSO Nº 0000165-89.2018.8.10.0122 (1652018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JANAIR CABRAL FERREIRA
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ADVOGADO: SANDREANY GOMES BARROS ( OAB 9983-MA )
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu(sua) advogado(a), SANDREANY GOMES BARROS ( OAB 9983-MA ),
sobre o teor da sentença abaixo.
PROCESSO N. 165-89.2018.8.10.0122Autor: JANAIR CABRAL FERREIRARéu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSSSENTENÇAVistos etc.Trata-se de Ação de Concessão de Salário Maternidade, ajuizada por Janair Cabral Ferreira, por meio
de advogado regularmente constituído, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos qualificados nos autos.
Alegou, em síntese, que, se encaixa na condição de segurada especial, tendo iniciado seu exercício na atividade rural desde a
infância e que nunca exerceu outra atividade, senão a de roça. Dentre as atividades que exerce, destacou o cultivo, extração e
colheita dos seguintes produtos: arroz, milho, feijão.Informou, ainda, que em 06/02/2017 protocolou requerimento administrativo
junto ao requerido para a concessão do Beneficio Salário Maternidade, referente ao(à) seu(sua) filho(a), Luana Vitória Gomes
Cabral e Luara Jayne Gomes Cabral, nascido(a) em 16/08/2014 e 11/10/2016, respectivamente.Teve, contudo, indeferido seu
requerimento administrativo, ao argumento de que não comprovou o exercício de atividade rural, nos dez meses anteriores ao
requerimento. Atribuiu à causa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Juntou os documentos de fls. 07/15-V.Citado, o Réu
apresentou contestação tempestiva, na qual sustentou que a Autora não comprovou a qualidade de segurado especial, pois não
apresentou documentos suficientes para fazer prova material do efetivo exercício da atividade rural, e a prova exclusivamente
testemunhal é imprestável a esse fim. Requereu a improcedência da ação (fls. 22/25).A peça de resposta veio acompanhada dos
documentos de fls. 26/29.Instada a se manifestar acerca da contestação, a autora o fez (fls. 34/39).Decisão saneadora à fl.
40.Instadas a se manifestarem sobre a produção de provas, somente a ré disse nada requerer (fls. 47).É o relatório. Fundamento e
decido.No mérito, a parte autora requer a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na obrigação de conceder o
benefício salário maternidade.A teor do art. 71 da Lei 8213/91, "O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social,
durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste,
observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade."Dispõe a Lei 8.213/91,
no art. 39, Parágrafo Único, que: "Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a
concessão:(...)Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um)
salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses
imediatamente anteriores ao do início do benefício." Já o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048/99, no art. 93, §2º,
dispõe que:"Art. 93. O salário-maternidade é devido à segurada da previdência social, durante cento e vinte dias, com início vinte e
oito dias antes e término noventa e um dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no § 3º.§ 2º Será devido o
salário-maternidade à segurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos dez meses imediatamente
anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua,
aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do art. 29." Extrai-se dos supracitados dispositivos legais que, para
a concessão do salário maternidade para segurada especial, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos
fundamentais: a existência de início de prova material da atividade rural exercida, a corroboração dessa prova indiciária por
robusta prova testemunhal e, finalmente, para obtenção do salário-maternidade ora questionado, a comprovação do exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício, como
define o § 2º do art. 93 do Decreto 3.048/99.Quanto à comprovação do exercício de atividade como segurado especial (art. 106 da
Lei nº 8.213/91), salvo caso fortuito ou motivo de força maior, não basta a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei
nº. 8.213/91; arts. 62 e 63 do Decreto nº 3.048/99; e súmula 149 do STJ). Exige-se, com efeito, pelo menos, início de prova
material, que deve ser contemporânea à época dos fatos a comprovar (Súmula 34 da TNU). É prescindível, todavia, que essa
prova apanhe todo o período de atividade rural (súmula 14 da TNU).Nesse contexto, analisando as provas dos autos, verifico que
não há início de prova material. Explico. No caso dos autos, a autora apresentou os seguintes documentos: a) ficha de
atendimento médico; e b) recibo de compra de botijão de gás.As informações contidas no formulário emitido pela Secretaria
Municipal de Saúde são unilaterais e as características do documento não permitem aferir a data em que foram produzidos.Já o
documento que atesta a compra de produto pela requerente (com data posterior ao nascimento de Luana e sete meses antes do
parto de Luara) tem marcante unilateralidade, visto que a ocupação informada ao comerciante parte da própria declarante, sem
qualquer crivo daquele.Não há, por sua vez, nenhum outro documento para demonstrar que a autora desenvolvesse atividade
rurícola dentro do prazo de carância.Por seu turno, quanto à prova oral, destaque-se que sequer houve pedido para sua produção,
embora devidamente intimada a demandante (fl. 42).Deste modo, tenho por não comprovada a qualidade de segurado especial,
nem o cumprimento do período de carência.Nesta senda, considerando que cabe ao autor o ônus de provar a existência do fato
constitutivo do seu direito, observa-se que o (a) demandante não se incumbiu de cumprir o encargo que o art. 373, I, Código de
Processo Civil, lhe impõe, razão pela qual sua pretensão não merece prosperar.Por sua vez, a concessão do benefício não é
viável baseada apenas em declarações genéricas prestadas exclusivamente por testemunhas acerca da atividade econômica
exercida pela segurada. Analisando os depoimentos das testemunhas, nota-se que estas, apesar de listarem uma série de
atividades típicas da lavoura por parte da possível segurada, não demonstram que o exercício das mesmas se deu em período
próximo ao nascimento do(a) filho(a) da autora.No mesmo sentido:PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA
NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR IDADE E PENSÃO POR MORTE RURAL. EXIGÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CHEFE OU
DE ARRIMO DE FAMÍLIA NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTIUTIÇÃO FEDERAL DE 1988. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. DESARMONIA ENTRE A NARRATIVA DA PARTE AUTORA E A PROVA
TESTEMUNHAL. QUALIDADE DE SEGURADO EM MOMENTO PRÓXIMO AO DO ÓBITO NÃO DEMONSTRADA. 1. Sendo a
sentença ilíquida, cabível a Remessa Necessária, não se aplicando o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil/1973,
conforme entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, não incide o § 3º do mesmo artigo,
tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula
deste Tribunal ou do tribunal superior competente. 2. Antes da Lei 8.213/1991, a legislação previdenciária aplicável à espécie era
constituída pelo Decreto nº 83.080/79, pela Lei Complementar nº 11/71 - alterada pela Lei Complementar 16/73 - e,
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posteriormente, pela Lei nº 7.604/87 (arts. 3º e 4º). (.) 2. O direito à pensão por morte surge com o óbito do segurado, momento em
que deverão ser analisadas as condições legais para a concessão do benefício, exigindo-se comprovação da qualidade de
segurado do instituidor e da condição de dependentes do (s) beneficiário (s). 13. Quanto à qualidade de segurado (a) do (a)
instituidor (a) da pensão, o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, dispõe que, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso
fortuito, a prova exclusivamente testemunhal não é suficiente para fins de comprovação de tempo de serviço urbano e rural. A
matéria já foi sumulada pelo STJ (Súmula n. 149) e por esta Corte (Súmula nº 27). 14. Constituem início de prova do exercício de
atividade rural pelo segurado instituidor os seguintes documentos: (i) certidão de casamento com a autora, na qual ele foi
qualificado como lavrador (f. 16); (ii) certidão de óbito, na qual foi qualificado como lavrador (f. 17). 15. No entanto, a prova
testemunhal também não confirma a qualidade de rurícola do segurado instituidor em momento próximo ao do óbito. Além de o
depoimento pessoal da autora evidenciar que seu marido já havia perdido a qualidade de segurado rural há bastante tempo antes
do óbito - desde a mudança com ela para a cidade por volta do ano de 1986, quando deixaram de exercer atividades rurais -, os
depoimentos colhidos em juízo não confirmaram o desempenho de atividade rural como boia-fria, menos ainda se ele (segurado
instituidor) teria trabalhado como rurícola até momento próximo ao de seu óbito, ocorrido em 12/12/1993, após o decurso de
considerável lapso temporal desde a mudança do casal para a cidade. Os depoimentos sequer abordam o exercício de atividade
rural pelo instituidor até momento relativamente próximo ao do óbito do segurado, a fim de que se pudesse avaliar se ele possuía
ou não a condição de rurícola naquele momento. 16. Apelação do INSS e remessa necessária providas. Sentença reformada.
(TRF-1 - AC: 00136418420134019199 0013641-84.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA,
Data de Julgamento: 28/08/2017, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação:
02/10/2017 e-DJF1) - grifou-seDestarte, após o afastamento de todos os elementos probatórios juntados pelo demandante, noto
que não resta nenhuma prova material do exercício de atividade rural. Logo, não deve prosperar a pretensão da parte autora.Ante
o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, nos termos do artigo 487, I, segunda parte.Condeno
ainda a parte demandante ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que arbitro de forma equitativa (artigo 85, § 3º, I,
do CPC) em 10% (dez por cento) do valor da causa, frisando que fica suspensa a exigibilidade do pagamento, com esteio no artigo
98, §3º do CPC, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme o
Art. 496, § 3°, CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais e de
estilo, dando-se as devidas baixas.São Domingos do Azeitão/MA, 06/08/2019.Pablo Carvalho e MouraJuiz de Direito Resp: 192146

PROCESSO Nº 0000165-89.2018.8.10.0122 (1652018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JANAIR CABRAL FERREIRA
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
PROCESSO N. 165-89.2018.8.10.0122Autor: JANAIR CABRAL FERREIRARéu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSSSENTENÇAVistos etc.Trata-se de Ação de Concessão de Salário Maternidade, ajuizada por Janair Cabral Ferreira, por meio
de advogado regularmente constituído, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos qualificados nos autos.
Alegou, em síntese, que, se encaixa na condição de segurada especial, tendo iniciado seu exercício na atividade rural desde a
infância e que nunca exerceu outra atividade, senão a de roça. Dentre as atividades que exerce, destacou o cultivo, extração e
colheita dos seguintes produtos: arroz, milho, feijão.Informou, ainda, que em 06/02/2017 protocolou requerimento administrativo
junto ao requerido para a concessão do Beneficio Salário Maternidade, referente ao(à) seu(sua) filho(a), Luana Vitória Gomes
Cabral e Luara Jayne Gomes Cabral, nascido(a) em 16/08/2014 e 11/10/2016, respectivamente.Teve, contudo, indeferido seu
requerimento administrativo, ao argumento de que não comprovou o exercício de atividade rural, nos dez meses anteriores ao
requerimento. Atribuiu à causa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Juntou os documentos de fls. 07/15-V.Citado, o Réu
apresentou contestação tempestiva, na qual sustentou que a Autora não comprovou a qualidade de segurado especial, pois não
apresentou documentos suficientes para fazer prova material do efetivo exercício da atividade rural, e a prova exclusivamente
testemunhal é imprestável a esse fim. Requereu a improcedência da ação (fls. 22/25).A peça de resposta veio acompanhada dos
documentos de fls. 26/29.Instada a se manifestar acerca da contestação, a autora o fez (fls. 34/39).Decisão saneadora à fl.
40.Instadas a se manifestarem sobre a produção de provas, somente a ré disse nada requerer (fls. 47).É o relatório. Fundamento e
decido.No mérito, a parte autora requer a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na obrigação de conceder o
benefício salário maternidade.A teor do art. 71 da Lei 8213/91, "O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social,
durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste,
observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade."Dispõe a Lei 8.213/91,
no art. 39, Parágrafo Único, que: "Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a
concessão:(...)Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um)
salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses
imediatamente anteriores ao do início do benefício." Já o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048/99, no art. 93, §2º,
dispõe que:"Art. 93. O salário-maternidade é devido à segurada da previdência social, durante cento e vinte dias, com início vinte e
oito dias antes e término noventa e um dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no § 3º.§ 2º Será devido o
salário-maternidade à segurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos dez meses imediatamente
anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua,
aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do art. 29." Extrai-se dos supracitados dispositivos legais que, para
a concessão do salário maternidade para segurada especial, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos
fundamentais: a existência de início de prova material da atividade rural exercida, a corroboração dessa prova indiciária por
robusta prova testemunhal e, finalmente, para obtenção do salário-maternidade ora questionado, a comprovação do exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício, como
define o § 2º do art. 93 do Decreto 3.048/99.Quanto à comprovação do exercício de atividade como segurado especial (art. 106 da
Lei nº 8.213/91), salvo caso fortuito ou motivo de força maior, não basta a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei

Página 1101 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



nº. 8.213/91; arts. 62 e 63 do Decreto nº 3.048/99; e súmula 149 do STJ). Exige-se, com efeito, pelo menos, início de prova
material, que deve ser contemporânea à época dos fatos a comprovar (Súmula 34 da TNU). É prescindível, todavia, que essa
prova apanhe todo o período de atividade rural (súmula 14 da TNU).Nesse contexto, analisando as provas dos autos, verifico que
não há início de prova material. Explico. No caso dos autos, a autora apresentou os seguintes documentos: a) ficha de
atendimento médico; e b) recibo de compra de botijão de gás.As informações contidas no formulário emitido pela Secretaria
Municipal de Saúde são unilaterais e as características do documento não permitem aferir a data em que foram produzidos.Já o
documento que atesta a compra de produto pela requerente (com data posterior ao nascimento de Luana e sete meses antes do
parto de Luara) tem marcante unilateralidade, visto que a ocupação informada ao comerciante parte da própria declarante, sem
qualquer crivo daquele.Não há, por sua vez, nenhum outro documento para demonstrar que a autora desenvolvesse atividade
rurícola dentro do prazo de carância.Por seu turno, quanto à prova oral, destaque-se que sequer houve pedido para sua produção,
embora devidamente intimada a demandante (fl. 42).Deste modo, tenho por não comprovada a qualidade de segurado especial,
nem o cumprimento do período de carência.Nesta senda, considerando que cabe ao autor o ônus de provar a existência do fato
constitutivo do seu direito, observa-se que o (a) demandante não se incumbiu de cumprir o encargo que o art. 373, I, Código de
Processo Civil, lhe impõe, razão pela qual sua pretensão não merece prosperar.Por sua vez, a concessão do benefício não é
viável baseada apenas em declarações genéricas prestadas exclusivamente por testemunhas acerca da atividade econômica
exercida pela segurada. Analisando os depoimentos das testemunhas, nota-se que estas, apesar de listarem uma série de
atividades típicas da lavoura por parte da possível segurada, não demonstram que o exercício das mesmas se deu em período
próximo ao nascimento do(a) filho(a) da autora.No mesmo sentido:PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA
NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR IDADE E PENSÃO POR MORTE RURAL. EXIGÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CHEFE OU
DE ARRIMO DE FAMÍLIA NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTIUTIÇÃO FEDERAL DE 1988. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. DESARMONIA ENTRE A NARRATIVA DA PARTE AUTORA E A PROVA
TESTEMUNHAL. QUALIDADE DE SEGURADO EM MOMENTO PRÓXIMO AO DO ÓBITO NÃO DEMONSTRADA. 1. Sendo a
sentença ilíquida, cabível a Remessa Necessária, não se aplicando o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil/1973,
conforme entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, não incide o § 3º do mesmo artigo,
tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula
deste Tribunal ou do tribunal superior competente. 2. Antes da Lei 8.213/1991, a legislação previdenciária aplicável à espécie era
constituída pelo Decreto nº 83.080/79, pela Lei Complementar nº 11/71 - alterada pela Lei Complementar 16/73 - e,
posteriormente, pela Lei nº 7.604/87 (arts. 3º e 4º). (.) 2. O direito à pensão por morte surge com o óbito do segurado, momento em
que deverão ser analisadas as condições legais para a concessão do benefício, exigindo-se comprovação da qualidade de
segurado do instituidor e da condição de dependentes do (s) beneficiário (s). 13. Quanto à qualidade de segurado (a) do (a)
instituidor (a) da pensão, o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, dispõe que, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso
fortuito, a prova exclusivamente testemunhal não é suficiente para fins de comprovação de tempo de serviço urbano e rural. A
matéria já foi sumulada pelo STJ (Súmula n. 149) e por esta Corte (Súmula nº 27). 14. Constituem início de prova do exercício de
atividade rural pelo segurado instituidor os seguintes documentos: (i) certidão de casamento com a autora, na qual ele foi
qualificado como lavrador (f. 16); (ii) certidão de óbito, na qual foi qualificado como lavrador (f. 17). 15. No entanto, a prova
testemunhal também não confirma a qualidade de rurícola do segurado instituidor em momento próximo ao do óbito. Além de o
depoimento pessoal da autora evidenciar que seu marido já havia perdido a qualidade de segurado rural há bastante tempo antes
do óbito - desde a mudança com ela para a cidade por volta do ano de 1986, quando deixaram de exercer atividades rurais -, os
depoimentos colhidos em juízo não confirmaram o desempenho de atividade rural como boia-fria, menos ainda se ele (segurado
instituidor) teria trabalhado como rurícola até momento próximo ao de seu óbito, ocorrido em 12/12/1993, após o decurso de
considerável lapso temporal desde a mudança do casal para a cidade. Os depoimentos sequer abordam o exercício de atividade
rural pelo instituidor até momento relativamente próximo ao do óbito do segurado, a fim de que se pudesse avaliar se ele possuía
ou não a condição de rurícola naquele momento. 16. Apelação do INSS e remessa necessária providas. Sentença reformada.
(TRF-1 - AC: 00136418420134019199 0013641-84.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA,
Data de Julgamento: 28/08/2017, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação:
02/10/2017 e-DJF1) - grifou-seDestarte, após o afastamento de todos os elementos probatórios juntados pelo demandante, noto
que não resta nenhuma prova material do exercício de atividade rural. Logo, não deve prosperar a pretensão da parte autora.Ante
o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, nos termos do artigo 487, I, segunda parte.Condeno
ainda a parte demandante ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que arbitro de forma equitativa (artigo 85, § 3º, I,
do CPC) em 10% (dez por cento) do valor da causa, frisando que fica suspensa a exigibilidade do pagamento, com esteio no artigo
98, §3º do CPC, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme o
Art. 496, § 3°, CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais e de
estilo, dando-se as devidas baixas.São Domingos do Azeitão/MA, 06/08/2019.Pablo Carvalho e MouraJuiz de Direito Resp: 192146

PROCESSO Nº 0000350-30.2018.8.10.0122 (3522018)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
REU: Processo em Segredo de Justiça
Processo n. 350-30.2018.8.10.0122Requerente: Ministério Público EstadualRequerido: xxxxxxxxxxxxxx SENTENÇATrata-se de
Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de xxxxxxxxxx e xxxxxxxxxx, menores
representados por xxxxxxxx, em desfavor do xxxxxxxxx, todos qualificados nos autos.Às fls. 16/17, o executado informou o
pagamento da dívida.O postulante requereu a intimação da genitora do menor, para que informasse se ainda restava débito
alimentício atrasado, sob pena de extinção do feito (fl. 23).Intimada, a representante legal da menor não se manifestou no prazo
fixado (fl. 29).Vieram os autos conclusos.É o relatório. Passo a decidir.O Código de Processo Civil assim prescreve:"Art. 924 -
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Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Art. 925 - A extinção só produz efeito quando declarada por
sentença".Quitada, portanto, a dívida, a ação atingiu seu objetivo. Ante o exposto, com base no artigo 924, II, e 925, ambos do
CPC, acolho o pedido, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente execução, em face da satisfação do débito.Condeno o
executado ao pagamento das custas processuais. Porém, em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça, suspendo a
exigibilidade do pagamento, com base no art. 98, § 3º, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado,
arquivem-se os autos, com as cautelas legais.São Domingos do Azeitão /MA, 06/08/2019.PABLO CARVALHO E MOURAJuiz de
Direito Resp: 192146

São Domingos do Maranhão

PROCESSO Nº 0000386-79.2012.8.10.0123 (3862012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB 6652-MA )

REU: MATIAS COLAÇO DOS SANTOS

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000069-28.2005.8.10.0123 (692005)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB 6652-MA )

EXECUTADO: MANOEL MADEIRO DE SENA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000101-23.2011.8.10.0123 (1012011)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: WARWICK LEITE DE CARVALHO ( OAB 4441-MA )

EXECUTADO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO SAO JOÃO DA MATA e JOÃO PEREIRA DE SOUSA e RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000168-51.2012.8.10.0123 (1682012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB 6652-MA )

REU: FRANCISCO VIANA DE MELO

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000268-40.2011.8.10.0123 (2682011)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO ( OAB 4945-MA )
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EXECUTADO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO VALE DA BOA VISTA e ISAIAS NASCIMENTO DA SILVA e JOSIMAR DA SILVA COSTA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000274-47.2011.8.10.0123 (2742011)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO ( OAB 4945-MA )

EXECUTADO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO VALE DA BOA VISTA e PEDRO BATISTA DA SILVA e VALDEMAR PEDRO LIMA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 19 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000313-10.2012.8.10.0123 (3132012)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO ( OAB 4945-MA ) e OSVALDO PAIVA MARTINS ( OAB 6279-MA )

EXECUTADO: RAIMUNDA LUIZA ALVES DOS REIS COSTA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000324-39.2012.8.10.0123 (3242012)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: WARWICK LEITE DE CARVALHO ( OAB 4441-MA )

EXECUTADO: ASSOCIAÇAO COMUNITARIA BOCA DA MATA e NALVINA VERAS DA SILVA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000326-09.2012.8.10.0123 (3262012)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: WARWICK LEITE DE CARVALHO ( OAB 4441-MA )

EXECUTADO: RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000346-39.2008.8.10.0123 (3462008)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: ELCIA RODRIGUES LIMA ( OAB 7020-MA )

EXECUTADO: ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DO POVOADO BANCOS

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 19 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467
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PROCESSO Nº 0000371-81.2010.8.10.0123 (3712010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO ( OAB 4945-MA )

REQUERIDO: JOSE VITOR DA SILVA e RAIMUNDA FEITOSA DA SILVA
ADVOGADO: FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA PITANGA ( OAB 7158-MA )

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000375-50.2012.8.10.0123 (3752012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB 6652-MA )

REU: JOSÉ SOARES DA SILVA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000376-35.2012.8.10.0123 (3762012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB 6652-MA )

REU: BENICIO PEREIRA DA SILVA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000387-64.2012.8.10.0123 (3872012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB 6652-MA )

REU: MANOEL DE ANDRADE PEREIRA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000391-04.2012.8.10.0123 (3912012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB 6652-MA )

REU: GENIVAL SOUSA OLIVEIRA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 19 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000468-18.2009.8.10.0123 (4682009)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | HABILITAÇÃO
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INVENTARIANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO ( OAB 4945-MA )

INVENTARIADO: JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000864-24.2011.8.10.0123 (8642011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: WARWICK LEITE DE CARVALHO ( OAB 4441-MA )

REU: ANTONIO CLAUDIO SILVA ARAUJO

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0000885-63.2012.8.10.0123 (8852012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB 6652-MA )

REU: BENEDITO DA SILVA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001000-84.2012.8.10.0123 (10002012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB 6652-MA )

REU: AMANCIO DIAS CARNEIRO

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 19 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001127-56.2011.8.10.0123 (11272011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB 6652-MA )

REU: FRANCISCO HONORIO DE SOUSA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001168-57.2010.8.10.0123 (11652010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: WARWICK LEITE DE CARVALHO ( OAB 4441-MA )

REU: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA 12 DE OUTUBRO E ADJACENCIAS e FRANÇUELIA BORGES DE SOUSA e IRENE FERREIRA DA SILVA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
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Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 19 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001239-25.2011.8.10.0123 (12392011)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: BENEDITO NABARRO ( OAB 3796-MA )

EXECUTADO: JOSE MOURÃO DE OLIVEIRA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001262-05.2010.8.10.0123 (12592010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO ( OAB 4945-MA )

EXECUTADO: TIBURCIO VIEIRA DOS REIS

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 19 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001284-63.2010.8.10.0123 (12812010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: WARWICK LEITE DE CARVALHO ( OAB 4441-MA )

EXECUTADO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO SAO JOÃO DA MATA e ESMERALDO PEREIRA DA SILVA e VALDINAR NUNES DA
SILVA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001373-86.2010.8.10.0123 (13702010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: WARWICK LEITE DE CARVALHO ( OAB 4441-MA )

EXECUTADO: ANTONIO ALVES MESSIAS

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001417-37.2012.8.10.0123 (14172012)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO ( OAB 4945-MA )

EXECUTADO: JOSE ALVES SOBRINHO

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467
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PROCESSO Nº 0001535-81.2010.8.10.0123 (15322010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO ( OAB 4945-MA )

EXECUTADO: MARIA DE JESUS SOARES DA SILVA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001558-27.2010.8.10.0123 (15552010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: WARWICK LEITE DE CARVALHO ( OAB 4441-MA )

EXECUTADO: ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA e ANTONIO LUIS PORTO GUIMARAES e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO SAO JOÃO
DA MATA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001566-04.2010.8.10.0123 (15632010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO ( OAB 4945-MA )

EXECUTADO: ADRIANO BARBOSA DA CRUZ

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001568-71.2010.8.10.0123 (15652010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: WARWICK LEITE DE CARVALHO ( OAB 4441-MA )

EXECUTADO: ANTONIO LUIS PORTO GUIMARAES e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO SAO JOÃO DA MATA e LUIZ JOSE DOS SANTOS

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 19 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001578-18.2010.8.10.0123 (15752010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: BENEDITO NABARRO ( OAB 3796-MA )

EXECUTADO: ANTONIO RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 19 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001579-03.2010.8.10.0123 (15762010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: WARWICK LEITE DE CARVALHO ( OAB 4441-MA )
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EXECUTADO: ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001580-85.2010.8.10.0123 (15772010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: WARWICK LEITE DE CARVALHO ( OAB 4441-MA )

EXECUTADO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA DATA MONTEVIDEU PE DO MORRO e SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001590-32.2010.8.10.0123 (15872010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: BENEDITO NABARRO ( OAB 3796-MA )

EXECUTADO: ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 20 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001596-39.2010.8.10.0123 (15932010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: BENEDITO NABARRO ( OAB 3796-MA ) e EDMAR DE OLIVEIRA NBARRO ( OAB 6565-MA ) e IDELMAR MENDES DE SOUSA ( OAB 8057-
MA )

EXECUTADO: CICERO FERREIRA DA SILVA

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 19 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

PROCESSO Nº 0001652-04.2012.8.10.0123 (16522012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: BENEDITO NABARRO ( OAB 3796-MA )

REU: ASTOLFO SEABRA CARVALHO SOBRINHO

C O N C L U S Ã O Nesta data faço os autos Conclusos ao Exmo. Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA.São Domingos (MA), 20 de Agosto de 2019. Silvania Lima de
Sousa Servidora JudicialDESPACHO:2. Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a suspensão da marcha processual, pelo período de 01 (um)
ano; 3. Ultrapassado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste em relação ao interesse no feito, sob
pena de extinção. São Domingos do Maranhão, 19 de Agosto de 2019Juiz Clênio Lima CorrêaTitular da Comarca Resp: 030467

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo De 20 (Vinte) Dias

Ação: PENAL
Processo nº 1087-06.2013.8.10.0123
Autor: Ministério Público Estadual
Acusados: JOSÉ WILK DIAS DE SOUSA
FAZ SABERa todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal acima mencionada, sendo o presente para: INTIMAÇÃO DE: JOSÉ WILK DIAS DE SOUSA,
brasileiro, união estável, açougueiro, natural de São Domingos do Maranhão/MA, nascido aos 08/02/1986, filho de Edgilson
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Oliveira Sousa e Marinelsa Dias de Sousa, residente e domiciliado na Rua Itauna, nº 20, São Domingos do Maranhão/MA,
atualmente em lugar incerto e não sabido. SENTENÇA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais, ajuizou a presente ação penal pública em desfavor de JOSÉ WILK DIAS DE SOUSA, no bojo da qual lhe imputa e
requer a condenação de prática dos ilícitos penais descritos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artgiso 147,
329 e 331, todos do Código Penal. Consta na inicial acusatória, elabora mediante homologação de auto de prisão em flagrante
que, no dia 07.06.2013, por volta de 09:30 horas, na BR 135, Km, 374, neste Município, o acusado, que conduzia o veículo Fiat
Uno Mille de cor branca, 2009/2010 e placa NMX 1063, fora parado por uma guarnição da polícia militar que fazia ronda extensiva
naquele dia. Assim foi que, ao descer do veículo, o acusado, além de não possuir habilitação para condição do veícilo,
apresentava claros sinais de embriaguez e, ao ser conduzido até a viatura da polícia, resistiu à atuação dos policiais, tendo, ainda,
xingado seu condutor e ameaçado de morte o policial Joaquim. Em 09.10.2013 foi recebida a denúncia. Citado, o acusado
permaneceu silente, razão pela qual este juízo lhe nomeou defensor que, notificado, apresentou defesa escrita às fls. 41-45. Em
23.07.2014 foi realizada audiência de instrução, ocasião na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação e procedido com o
interrogatório do acusado. Naquela mesma ocasião, acusação e defesa apresentaram suas alegações finais, conforme termos de
fls. 58 e 59. Era o que cumpria relatar. Passo à fundamentação. Doutrina majoritária entende ser o Direito Penal dividido
basicamente em duas vertentes, quais sejam: o Direito Penal Objetivo e o Subjetivo. O primeiro é traduzido nas normas (latu
sensu) que o Estado, enquanto regulador da vida em sociedade, elabora, a fim de que se previnam ou reprimam a prática de
infrações de natureza penal; o segundo é caracterizado pelo poder-dever que tem aquela mesma entidade, possuidora exclusiva
da jurisdição, de, em havendo a prática do delito, exercer o seu ius puniendi (direito de punir) sobre o infrator. É a lição de Rogério
Greco# ao afirmar que: Direito Penal Subjetivo, a seu turno, é a possibilidade que tem o Estado de criar e fazer cumprir suas
normas, executando as decisões condenatórias proferidas pelo Poder Judiciário. É o próprio ius puniendi. Se determinado agente
praticar um fato típico, antijurídico e culpável, abre-se ao Estado o dever-poder de iniciar a persecutio criminis in judicio, visando
alcançar, quando for o caso e obedecido o devido processo legal, um decreto condenatório. Ocorre que há circunstâncias
expressamente previstas pela lei nas quais o Estado pode, tanto quanto renunciar ao citado jus puniendi (graça, indulto ou anistia),
perder dita prerrogativa (morte do agente, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, prescrição,
decadência, perempção etc). São as intituladas causa extintivas da punibilidade previstas no art. 107 do Código Penal Brasileiro
(CP).
Dentre as citadas causas extintivas da punibilidade, especificamente no que tange às hipóteses legais de perda, pelo Estado, do
jus puniendi, está o instituto que de mais perto interessa ao presente caso: a prescrição penal. Denomina-se prescrição penal a
perda do jus puniendi pelo Estado em razão do decurso do tempo. Em outras palavras, e usando da preciosa lição daquele mesmo
doutrinador:
(...) poderíamos conceituar a prescrição como o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não ter tido capacidade de fazer
valer o seu direito de punir em determinado espaço de tempo previsto pela lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade.#
O citado instituto (prescrição), por sua vez, dentre outras, divide-se em duas espécies: prescrição da pretensão punitiva do Estado
e prescrição da pretensão executiva do Estado, distinguindo-se a primeira da segunda porque aquela ocorre antes do trânsito em
julgado da decisão condenatória, ao que a segunda, somente ocorreria após. A breve digressão fora necessária para demonstrar
que, no presente caso, é possível a perfeita aplicação do instituto da prescrição da pretensão punitiva do Estado, razão da
necessidade de decretação da extinção da punibilidade. E para que se demonstre tal assertiva, é mister que se esclareça aquilo
que doutrina intitula prescrição em perspectiva ou virtual. Trata-se da possibilidade de se reconhecer a ocorrência da prescrição e,
portanto, concluir pela extinção da punibilidade do réu, tomando por base a pena que, ao final do processo, seria aplicada ao
acusado. Em outros termos, quando da aplicação do mencionado instituo, o magistrado, antes de aferir em quais dos incisos do
art. 109 do Código Penal (que enumera os prazos prescricionais da pretensão punitiva do estado) se enquadraria o delito
praticado, verificaria o quantum da pena que, na ocasião da sentença condenatória, seria aplicada ao réu. Desta feita, chagando à
conclusão de que o quantum de pena a ser aplicada enquadraria o delito praticado em um dos incisos do precitado art. 109, do
Código Penal, em sendo o caso, reconhece antecipadamente (ou em perspectiva) a ocorrência da prescrição, decretando, antes
mesmo da decisão final, a ocorrência da extinção da punibilidade do réu. Em que pesem as divergências doutrinária e
jurisprudencial sobre o assunto, não há como fechar os olhos para desnecessidade de movimentação da máquina judiciária em
circunstância desse jaez. Neste sentido, segue observação de Rogério Greco#, cuja clareza elucidativa merece transcrição, litteris:
Qual seria a utilidade da ação penal, que movimentaria toda a complexa e burocrática máquina judiciária, quando, de antemão, já
se tem conhecimento de que ao final da instrução processual, quando o julgador fosse aplicar a pena, a quantidade seria suficiente
para que fosse declarada a extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva estatal? Seria fazer com que
todos os envolvidos no processo penal trabalhassem em vão, pois que, desde o início da ação penal, já se saberia que seria
impossível a formação do título executivo penal. No caso dos autos, impõe esclarecer, ainda, a depender do crime imputado ao
acusado e analisado nos autos a espécie de prescrição a ser aplicada poderá ser, in abstrato (considerando, pois, a pena máxima
prevista em abstrato para o crime), ou virtual ou em perspectiva, considerada a pena possivelmente aplicável. Com efeito, uma vez
que às penas máximas previstas para os crimes previstos nos artigos 147 (06 meses), 329 (02 anos) e 331 (02 anos), do Código
Penal, bem como à pena do art. 309, do CTB (01 ano), aplica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109,
inciso V, do CP, forçoso concluir que, em relação a eles, já restou extinta a punibilidade em razão da prescrição in abstrato (art.
107, IV, do CP) dado que, entre a data do recebimento da denúncia (09.10.2013) e os dias atuais já transcorreu por completo do
referido prazo.
Em relação ao crime previsto no art. 306, do CTB, impõe-se o reconhecimento da prescrição em perspectiva ou virtual.
É que, tomando por base a pena possivelmente aplicável ao caso (01 ano e 06 meses de detenção), entre a data do recebimento
da denúncia (09.10.2013) (último marco interruptivo da prescrição) e os dias atuais já transcorrera por completo o prazo previsto no
art. 109, V, do Código Penal (quatro anos). Cumpre registrar, ainda, o escólio dos professores Luiz Flávio Gomes e Antonio García
Pablos de Molina, para os quais é "ilógico (e juridicamente inviável) movimentar a máquina judiciária quando se vislumbra, desde o
início, a sua inutilidade" #. Portanto, não tendo o Estado exercido seu jus puniendi em tempo hábil, o reconhecimento da extinção
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da punibilidade pela ocorrência da prescrição é medida que se impõe. Decido. Por todo exposto, ante a inércia do Estado em
exercer seu jus puniendi, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO do crime praticado para o fim de DECLARAR EXTINTA A
PUNIBILIDADE do acusado JOSÉ WILK DIAS DE SOUSA (brasileiro, união estável, açougueiro, RG nº 029341782005-3 SSP/MA,
natural de São Domingos de Maranhão/MA, nascido no dia 08.02.1986, filho de Edigilson Oliveira Sousa e Marinelsa Dias de
Sousa, residente e domiciliado na Rua Itaúna, nº 20, Centro, São Domingos do Maranhão/MA), nos termos dos artigos 109, V e
107, IV, ambos do Código Penal. Oficie-se à Procuradoria do Estado do Maranhão, a fim de que proceda ao pagamento dos
honorários advocatícios ao advogado Hilton pereira da Silva, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que este foi
nomeado e atuou no feito como defensor dativo, ante a ausência de Defensoria Pública neste Município de São Domingos do
Maranhão (MA). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os presentes autos
com baixa na distribuição. São Domingos do Maranhão (MA), 26 de JULHO de 2018. Clênio Lima Corrêa Juiz de Direito Titular da
Comarca. Dado e passado o presente na Secretaria Judicial, aos trinta (30) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove
(2019). Eu, Nábia Ferreira Lima Fortaleza, Servidora, digitei.

São Francisco do Maranhão

PROCESSO Nº 0000208-83.2019.8.10.0124 (2082019)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: HILTON SOARES DE OLIVEIRA ( OAB 4949-PI )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

DESPACHOTendo em vista as diretrizes do atual Código de Processo Civil e a XIV SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO
promovida pelo CNJ em parceria com os Tribunais, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 06/11/2019 às
16h30min, nos termos do seu art. 695, advertindo-se às partes que deverão comparecer com antecedência mínima de 15 (quinze)
minutos. Cite-se o(a) requerido(a) para comparecer à referida audiência, desde já ciente que não havendo conciliação, o réu
poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 697, c/c art. 335, I, ambos do CPC). Intime-se a(o)
requerente/representante do(s) menor(es), advertindo-se que não comparecendo à audiência, sem justificativa, o processo será
extinto e arquivado.Cientifique-se o(a) requerido(a) que deverá comparecer acompanhado de advogado. Caso não constitua, será
designado um defensor dativo, que desde já, nomeio o Dr. Helee Wiesel de Almeida Mourão (OAB/MA nº 18.163).Caso o(a)
requerido(a) informe não possuir condições de constituir patrono, expeça-se mandado de intimação ao defensor dativo.Dê-se
ciência ao representante do Ministério Público Estadual.Expeça-se Carta Precatória, se necessário.Cumpra-se.São Francisco do
Maranhão/MA, 29 de agosto de 2019.Fábio Gondinho de OliveiraJuiz de Direito Titular da comarca de São Francisco do Maranhão

PROCESSO Nº 0000436-58.2019.8.10.0124 (4362019)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: ALICE MARIA BEZERRA PACHECO ( OAB 13163-PI )

REU: Processo em Segredo de Justiça

DESPACHOTendo em vista as diretrizes do atual Código de Processo Civil e a XIV SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO
promovida pelo CNJ em parceria com os Tribunais, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 06/11/2019 às
18h00min, nos termos do seu art. 695, advertindo-se às partes que deverão comparecer com antecedência mínima de 15 (quinze)
minutos. Cite-se o(a) requerido(a) para comparecer à referida audiência, desde já ciente que não havendo conciliação, o réu
poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 697, c/c art. 335, I, ambos do CPC). Intime-se a(o)
requerente/representante do(s) menor(es), advertindo-se que não comparecendo à audiência, sem justificativa, o processo será
extinto e arquivado.Cientifique-se o(a) requerido(a) que deverá comparecer acompanhado de advogado. Caso não constitua, será
designado um defensor dativo, que desde já, nomeio a Dr. Helee Wiesel de Almeida Mourão (OAB/MA nº 18.163, Tel. (89)
9907-1663.Caso o(a) requerido(a) informe não possuir condições de constituir patrono, expeça-se mandado de intimação ao
defensor dativo.Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Estadual.Expeça-se Carta Precatória, se necessário.Cumpra-
se.São Francisco do Maranhão/MA, 29 de agosto de 2019.Fábio Gondinho de OliveiraJuiz de Direito Titular da comarca de São
Francisco do Maranhão Resp: 181008

PROCESSO Nº 0000129-41.2018.8.10.0124 (1302018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQUERENTE: MARIA DA PAZ DE ARAÚJO SILVA
ADVOGADO: HILTON SOARES DE OLIVEIRA ( OAB 4949-PI )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO

Poder Judiciário do MaranhãoVara Única da comarca de São Francisco do Maranhãoemail: vara1_sfm@tjma.jus.br | Tel.: (86)
3292-8127 (Sec.) / 3292-8096 (Gab.)Processo nº 129-41.2018.8.10.0124 (130/2018) | Juizado Especial CívelRequerente: Maria da
Paz de Araujo SilvaAdvogado(a): Hilton Soares de Oliveira (OAB/MA nº 4.949) Requerido: Município de São Francisco do
MaranhãoSENTENÇAI - RELATÓRIOTrata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por Maria da Paz de Araujo Silva em face do
Município de São Francisco do Maranhão, todos devidamente qualificados à fl. 02 dos autos. A parte requerente alega, em
apertada síntese, que é servidor(a) público(a) municipal, exercendo o cargo de professor(a) no Município réu, e esse não não
efetuou o pagamento devido com base no piso salarial nacional referente aos anos de 2013 a 2017.Com a inicial vieram os
documentos de fls. 09/57.Relatório dispensado, com base no art. 38 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais).É o
relatório. Decido.II - FUNDAMENTAÇÃOMÉRITOA ação encontra-se apta para julgamento, haja vista que se trata de matéria
exclusivamente de direito e os documentos apresentados aos autos são suficientes para a análise do mérito.A cizânia da lide
fundamenta-se na alegação da parte autora de que o Município réu não vêm efetuando o pagamento adequado de sua
remuneração de acordo com os valores fixados em Lei Federal.Não há controvérsia quanto ao vínculo entre as partes, diante dos
documentos acostados aos autos.PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS PROFESSORES PÚBLICOSDispõe a Lei
11.738/2008, que regulamentou o piso nacional da educação, o seguinte: Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a
formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional. §1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica,
para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. §2º. Por profissionais do magistério público da educação básica
entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou
administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades
escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação
federal de diretrizes e bases da educação nacional.Citada lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº
4167-DF, ratificando-se as regras supracitadas, vejamos:CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE
PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:
FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §1º E §4º,§
3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial
do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de
vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral
federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de
modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como
instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3
da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167/DF, 27.04.2011)
Grifou-se.Não há que se falar que a mencionada Lei Federal invade a competência privativa do Poder Público Municipal para
legislar acerca da remuneração ou alteração de vencimentos de seus servidores.Conforme assentado no julgamento da referida
ADI, a Lei 11.378/08 traz normas gerais, de competência da União, relativas ao piso de vencimento dos professores da educação
básica, de maneira concorrente e conforme disposto no artigo 27, inc. IX, § 1º, da CF.Conforme se extrai do julgado, os valores
que se referem na Lei nº 11.738/08 tratam do vencimento, e não o valor global do contracheque da parte autora. Percebe-se que
as diretrizes nacionais não vêm sendo regularmente cumpridas no Município de São Francisco do Maranhão, no tocante ao piso
salarial nacional para os professores do magistério público da educação básica.Cabe ao Município, de qualquer forma, adequar-se
ao disposto na Lei 11.738/08, aplicando aos vencimentos dos servidores do quadro do magistério público o piso mínimo
estabelecido pela citada Lei.As despesas subsequentes a serem suportadas pela municipalidade para efetivo cumprimento da
ordem emanada da Lei 11.738/08 a fim de se adequar os vencimentos de seus servidores (professores) ainda que lhe sejam
onerosas, não implica, de forma alguma, em impedimento ao acolhimento do pleito inaugural neste ponto, tendo em vista que se
trata de um direito material da parte, perfeitamente legal do ponto de vista jurídico.Após detida análise das fichas financeiras da
parte autora (fls. 85/89) e tabelas de pisos salariais referentes aos anos de 2013 a 2017 (fls. 41/45), conclui-se que merece guarida
o pleito autoral, ainda que parcialmente, posto que o Município réu não vem dando cumprimento a determinação do pagamento do
piso nacional ao(à) autor(a).Destaco, ainda, que incube ao(à) requerente provar fato constitutivo de seu direito, de acordo com o
artigo 373 do CPC, o que ficou parcialmente evidenciado nos autos, conforme passo a aduzir.Observo que constam nos autos a
ficha financeira do(a) requerente (até dezembro/2017), que demonstra a ausência do recebimento dos valores adequados.Assim,
entendo que a parte autora faz jus ao remanescente de seu vencimento nos seguintes moldes: R$2.070,00 (dois mil e setenta
reais) em 2013; R$3.107,95 (três mil, cento e sete reais e noventa e cinco centavos) em 2014; R$268,00 (duzentos e sessenta e
oito reais) em 2015 e R$266,00 (duzentos e sessenta e seis reais) em 2017.Deixo de conceder o pedido em relação aos meses
que a parte autora alega não ter recebido os valores referentes ao segundo turno, por não constar nos autos qualquer início de
prova que corrobore o alegado.Frise-se que as diferenças são devidas somente a partir de 27.04.2011, data em que a ADI
4.167/DF reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal que estabeleceu o aludido piso salarial nacional e lhe deu eficácia.
Acrescente-se, ainda, que se deve respeitar também a prescrição quinquenal para o pagamento de tais diferenças.III -
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DISPOSITIVOPosto isso e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e o faço para o fim de:CONDENAR o Município réu a pagar ao(à)
autor(a) às diferenças em relação aos vencimentos atrasados devidos durante os anos de 2013 a 2017 que, somadas por simples
cálculo matemático, totalizam a importância de R$5.711,95 reais (cinco mil, setecentos e onze reais e noventa e cinco centavos), já
deduzidas as verbas anteriores a abril/2013, em razão do instituto da prescrição;Correção monetária a contar de quando deveriam
ter ocorrido os pagamentos, de acordo com o IPCA-E e, juros de mora a contar da citação, na forma do artigo 1º F da Lei 9.494/97,
em obediência ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - Tema
810), devendo, ainda, incidir imposto de renda somente sobre a verba salarial.Sentença não sujeita a remessa necessária, a teor
do que dispõe o artigo 11 da Lei n. 12.153/2009. Sem condenação em custas judiciais e honorários advocatícios.Em caso de
interposição de recurso, intime-se a parte adversa para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita ao recurso
interposto, com o encaminhamento dos autos à Turma Recursal (arts. 43 e 42, §2º, Lei 9.099/95 c/c § 3º do art. 1.010 e § 2º c/c art.
1.046, ambos do CPC Código de Processo Civil).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cumpridas as diligências de
praxe, ARQUIVEM-SE os autos.São Francisco do Maranhão/MA, 02 de setembro de 2019.Fábio Gondinho de OliveiraJuiz de
Direito Titular da comarca de São Francisco do Maranhão Resp: 181008

PROCESSO Nº 0000132-93.2018.8.10.0124 (1332018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: GONÇALO NONATO DE SOUSA
ADVOGADO: HILTON SOARES DE OLIVEIRA ( OAB 4949-PI )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO

Processo nº 132-93.2018.8.10.0124 (133/2018) | Juizado Especial CívelRequerente: Gonçalo Nonato de SousaAdvogado(a): Hilton
Soares de Oliveira (OAB/MA nº 4.949) Requerido: Município de São Francisco do MaranhãoSENTENÇAI - RELATÓRIOTrata-se
de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por Gonçalo Nonato de Sousa em face do Município de São Francisco do Maranhão, todos
devidamente qualificados à fl. 02 dos autos. A parte requerente alega, em apertada síntese, que é servidor(a) público(a) municipal,
exercendo o cargo de professor(a) no Município réu, e esse não não efetuou o pagamento devido com base no piso salarial
nacional referente aos anos de 2013 a 2017, bem como não recebeu os valores de 1/3 (um terço) de férias.Com a inicial vieram os
documentos de fls. 09/46.Relatório dispensado, com base no art. 38 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais).É o
relatório. Decido.II - FUNDAMENTAÇÃOMÉRITOA ação encontra-se apta para julgamento, haja vista que se trata de matéria
exclusivamente de direito e os documentos apresentados aos autos são suficientes para a análise do mérito.A cizânia da lide
fundamenta-se na alegação da parte autora de que o Município réu não vêm efetuando o pagamento adequado de sua
remuneração de acordo com os valores fixados em Lei Federal.Não há controvérsia quanto ao vínculo entre as partes, diante dos
documentos acostados aos autos.PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS PROFESSORES PÚBLICOSDispõe a Lei
11.738/2008, que regulamentou o piso nacional da educação, o seguinte: Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a
formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional. §1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica,
para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. §2º. Por profissionais do magistério público da educação básica
entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou
administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades
escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação
federal de diretrizes e bases da educação nacional.Citada lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº
4167-DF, ratificando-se as regras supracitadas, vejamos:CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE
PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:
FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §1º E §4º,§
3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial
do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de
vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral
federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de
modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como
instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3
da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167/DF, 27.04.2011)
Grifou-se.Não há que se falar que a mencionada Lei Federal invade a competência privativa do Poder Público Municipal para
legislar acerca da remuneração ou alteração de vencimentos de seus servidores.Conforme assentado no julgamento da referida
ADI, a Lei 11.378/08 traz normas gerais, de competência da União, relativas ao piso de vencimento dos professores da educação
básica, de maneira concorrente e conforme disposto no artigo 27, inc. IX, § 1º, da CF.Conforme se extrai do julgado, os valores
que se referem na Lei nº 11.738/08 tratam do vencimento, e não o valor global do contracheque da parte autora. Percebe-se que
as diretrizes nacionais não vêm sendo regularmente cumpridas no Município de São Francisco do Maranhão, no tocante ao piso
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salarial nacional para os professores do magistério público da educação básica.Cabe ao Município, de qualquer forma, adequar-se
ao disposto na Lei 11.738/08, aplicando aos vencimentos dos servidores do quadro do magistério público o piso mínimo
estabelecido pela citada Lei.As despesas subsequentes a serem suportadas pela municipalidade para efetivo cumprimento da
ordem emanada da Lei 11.738/08 a fim de se adequar os vencimentos de seus servidores (professores) ainda que lhe sejam
onerosas, não implica, de forma alguma, em impedimento ao acolhimento do pleito inaugural neste ponto, tendo em vista que se
trata de um direito material da parte, perfeitamente legal do ponto de vista jurídico.Após detida análise das fichas financeiras da
parte autora (fls. 74/78) e tabelas de pisos salariais referentes aos anos de 2013 a 2017 (fls. 30/34), conclui-se que merece guarida
o pleito autoral, ainda que parcialmente, posto que o Município réu não vem dando cumprimento a determinação do pagamento do
piso nacional ao(à) autor(a).Destaco, ainda, que incube ao(à) requerente provar fato constitutivo de seu direito, de acordo com o
artigo 373 do CPC, o que ficou parcialmente evidenciado nos autos, conforme passo a aduzir.Observo que constam nos autos a
ficha financeira do(a) requerente (até dezembro/2017), que demonstra a ausência do recebimento dos valores adequados.Assim,
entendo que a parte autora faz jus ao remanescente de seu vencimento nos seguintes moldes: R$1.095,00 (um mil e noventa e
cinco reais) em 2013; R$1.621,36 (um mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) em 2014; R$178,00 (cento e
setenta e oito reais) em 2016 e R$266,00 (duzentos e sessenta e seis reais) em 2017.Frise-se que as diferenças são devidas
somente a partir de 27.04.2011, data em que a ADI 4.167/DF reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal que estabeleceu o
aludido piso salarial nacional e lhe deu eficácia. Acrescente-se, ainda, que se deve respeitar também a prescrição quinquenal para
o pagamento de tais diferenças.QUANTO AO PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES AO 1/3 (UM TERÇO) DE
FÉRIASPreceitua o art. 7º, incisos VIII e XVII da Constituição Federal de 1988:Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [.]VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria;XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal;Segundo o disposto no art. 39, §3º da CRFB/88, aplicam-se aos ocupantes de cargos públicos, entre outros dispositivos, os
incisos VIII e XVII do art. 7º da Carta Magna, que consagram os direitos ao décimo terceiro salário e ao gozo de férias
remuneradas com acréscimo de 1/3. A remuneração do servidor público engloba o vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias. O artigo 41 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais deste município trata do adicional de férias. In
verbis:Art. 41 - Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião da férias, um adicional correspondente a 1/3
(um terço) de remuneração do período de férias. Ainda que não houvesse notícia nos autos de previsão por lei municipal própria
sobre o tema, eventual omissão legislativa não impede, muito menos afasta, a concessão das férias e pagamento de 13º salário
acrescido de 1/3 (um terço), visto que são verbas previstas na própria Constituição Federal de 1988.A propósito, nos termos do art.
5º, §1º da CRFB/88, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, conforme RE nº
650898/RS.Compulsando os autos, em especial as fichas financeiras da parte autora às fls. 74/78, verifica-se que não houve o
pagamento do 1/3 (um terço) de férias durante os anos de 2014, 2015 e 2016, fazendo jus às quantias de R$317,77 (trezentos e
dezessete reais e setenta e sete centavos); R$388,51 (trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos) e R$575,66
(quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), respectivamente. Já deduzidas as parcelas pagas durante o ano
de 2015.III - DISPOSITIVOPosto isso e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e o faço para o fim de: 1. CONDENAR o Município réu a
pagar ao(à) autor(a) às diferenças em relação aos vencimentos atrasados devidos durante os anos de 2013 a 2017 que, somadas
por simples cálculo matemático, totalizam a importância de R$3.160,36 reais (três mil, cento e sessenta reais e trinta e seis
centavos), já deduzidas as verbas anteriores a abril/2013, em razão do instituto da prescrição; 2. CONDENAR a parte ré a pagar,
em favor da parte autora, as verbas referentes a 1/3 (um terço) de férias dos anos de 2014, 2015 e 2016, que, somadas perfaz a
quantia de R$1.281,94 reais (um mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos). Correção monetária a contar de
quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, de acordo com o IPCA-E e, juros de mora a contar da citação, na forma do artigo 1º
F da Lei 9.494/97, em obediência ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947
(Repercussão Geral - Tema 810), devendo, ainda, incidir imposto de renda somente sobre a verba salarial.Sentença não sujeita a
remessa necessária, a teor do que dispõe o artigo 11 da Lei n. 12.153/2009. Sem condenação em custas judiciais e honorários
advocatícios.Em caso de interposição de recurso, intime-se a parte adversa para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta
escrita ao recurso interposto, com o encaminhamento dos autos à Turma Recursal (arts. 43 e 42, §2º, Lei 9.099/95 c/c § 3º do art.
1.010 e § 2º c/c art. 1.046, ambos do CPC Código de Processo Civil).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cumpridas as
diligências de praxe, ARQUIVEM-SE os autos.São Francisco do Maranhão/MA, 02 de setembro de 2019.Fábio Gondinho de
OliveiraJuiz de Direito Titular da comarca de São Francisco do Maranhão Resp: 181008

PROCESSO Nº 0000143-25.2018.8.10.0124 (1442018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSSILÉIA CARDOSO DE ALENCAR
ADVOGADO: HILTON SOARES DE OLIVEIRA ( OAB 4949-PI )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO

Processo nº 143-25.2018.8.10.0124 (144/2018) | Juizado Especial CívelRequerente: Jossileia Cardoso de AlencarAdvogado(a):
Hilton Soares de Oliveira (OAB/MA nº 4.949) Requerido: Município de São Francisco do MaranhãoSENTENÇAI -
RELATÓRIOTrata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por Jossileia Cardoso de Alencar em face do Município de São
Francisco do Maranhão, todos devidamente qualificados à fl. 02 dos autos. A parte requerente alega, em apertada síntese, que é
servidor(a) público(a) municipal, exercendo o cargo de professor(a) no Município réu, e esse não não efetuou o pagamento devido
com base no piso salarial nacional referente aos anos de 2013 a 2017, bem como não recebeu os valores de 1/3 (um terço) de
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férias.Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/52.Relatório dispensado, com base no art. 38 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos
Juizados Especiais).É o relatório. Decido.II - FUNDAMENTAÇÃOMÉRITOA ação encontra-se apta para julgamento, haja vista que
se trata de matéria exclusivamente de direito e os documentos apresentados aos autos são suficientes para a análise do mérito.A
cizânia da lide fundamenta-se na alegação da parte autora de que o Município réu não vêm efetuando o pagamento adequado de
sua remuneração de acordo com os valores fixados em Lei Federal.Não há controvérsia quanto ao vínculo entre as partes, diante
dos documentos acostados aos autos.PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS PROFESSORES PÚBLICOSDispõe a
Lei 11.738/2008, que regulamentou o piso nacional da educação, o seguinte: Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a
formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional. §1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica,
para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. §2º. Por profissionais do magistério público da educação básica
entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou
administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades
escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação
federal de diretrizes e bases da educação nacional.Citada lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº
4167-DF, ratificando-se as regras supracitadas, vejamos:CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE
PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:
FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §1º E §4º,§
3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial
do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de
vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral
federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de
modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como
instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3
da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167/DF, 27.04.2011)
Grifou-se.Não há que se falar que a mencionada Lei Federal invade a competência privativa do Poder Público Municipal para
legislar acerca da remuneração ou alteração de vencimentos de seus servidores.Conforme assentado no julgamento da referida
ADI, a Lei 11.378/08 traz normas gerais, de competência da União, relativas ao piso de vencimento dos professores da educação
básica, de maneira concorrente e conforme disposto no artigo 27, inc. IX, § 1º, da CF.Conforme se extrai do julgado, os valores
que se referem na Lei nº 11.738/08 tratam do vencimento, e não o valor global do contracheque da parte autora. Percebe-se que
as diretrizes nacionais não vêm sendo regularmente cumpridas no Município de São Francisco do Maranhão, no tocante ao piso
salarial nacional para os professores do magistério público da educação básica.Cabe ao Município, de qualquer forma, adequar-se
ao disposto na Lei 11.738/08, aplicando aos vencimentos dos servidores do quadro do magistério público o piso mínimo
estabelecido pela citada Lei.As despesas subsequentes a serem suportadas pela municipalidade para efetivo cumprimento da
ordem emanada da Lei 11.738/08 a fim de se adequar os vencimentos de seus servidores (professores) ainda que lhe sejam
onerosas, não implica, de forma alguma, em impedimento ao acolhimento do pleito inaugural neste ponto, tendo em vista que se
trata de um direito material da parte, perfeitamente legal do ponto de vista jurídico.Após detida análise das fichas financeiras da
parte autora (fls. 80/84) e tabelas de pisos salariais referentes aos anos de 2013 a 2017 (fls.36/40), conclui-se que merece guarida
o pleito autoral, ainda que parcialmente, posto que o Município réu não vem dando cumprimento a determinação do pagamento do
piso nacional ao(à) autor(a).Destaco, ainda, que incube ao(à) requerente provar fato constitutivo de seu direito, de acordo com o
artigo 373 do CPC, o que ficou parcialmente evidenciado nos autos, conforme passo a aduzir.Observo que constam nos autos a
ficha financeira do(a) requerente (até dezembro/2017), que demonstra a ausência do recebimento dos valores adequados.Assim,
entendo que a parte autora faz jus ao remanescente de seu vencimento nos seguintes moldes: R$884,00 (oitocentos e oitenta e
quatro reais) em 2013; R$1.217,28 (um mil, duzentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) em 2014; R$127,00 (cento e vinte
e sete reais) em 2016 e R$188,00 (cento e oitenta e oito reais) em 2017.Frise-se que as diferenças são devidas somente a partir
de 27.04.2011, data em que a ADI 4.167/DF reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal que estabeleceu o aludido piso
salarial nacional e lhe deu eficácia. Acrescente-se, ainda, que se deve respeitar também a prescrição quinquenal para o
pagamento de tais diferenças.QUANTO AO PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES AO 1/3 (UM TERÇO) DE
FÉRIASPreceitua o art. 7º, incisos VIII e XVII da Constituição Federal de 1988:Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [.]VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria;XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal;Segundo o disposto no art. 39, §3º da CRFB/88, aplicam-se aos ocupantes de cargos públicos, entre outros dispositivos, os
incisos VIII e XVII do art. 7º da Carta Magna, que consagram os direitos ao décimo terceiro salário e ao gozo de férias
remuneradas com acréscimo de 1/3. A remuneração do servidor público engloba o vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias. O artigo 41 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais deste município trata do adicional de férias. In
verbis:Art. 41 - Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião da férias, um adicional correspondente a 1/3
(um terço) de remuneração do período de férias. Ainda que não houvesse notícia nos autos de previsão por lei municipal própria
sobre o tema, eventual omissão legislativa não impede, muito menos afasta, a concessão das férias e pagamento de 13º salário
acrescido de 1/3 (um terço), visto que são verbas previstas na própria Constituição Federal de 1988.A propósito, nos termos do art.
5º, §1º da CRFB/88, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, conforme RE nº
650898/RS.Compulsando os autos, em especial as fichas financeiras da parte autora às fls. 80/84, verifica-se que não houve o
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pagamento do 1/3 (um terço) de férias durante os anos de 2014, 2015 e 2016, fazendo jus às quantias de R$206,09 (duzentos e
seis reais e nove centavos); R$282,86 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos) e R$412,00 (quatrocentos e doze
reais), respectivamente. Já deduzidas as parcelas pagas durante o ano de 2015.III - DISPOSITIVOPosto isso e do mais que dos
autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC, e o faço para o fim de: 1. CONDENAR o Município réu a pagar ao(à) autor(a) às diferenças em relação aos
vencimentos atrasados devidos durante os anos de 2016 e 2017 que, somadas por simples cálculo matemático, totalizam a
importância de R$2.416,28 reais (dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), já deduzidas as verbas
anteriores a abril/2013, em razão do instituto da prescrição; 2. CONDENAR a parte ré a pagar, em favor da parte autora, as verbas
referentes a 1/3 (um terço) de férias dos anos de 2014, 2015 e 2016, que, somadas, perfaz a quantia de R$900,95 reais
(novecentos reais e noventa e cinco centavos). Correção monetária a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, de
acordo com o IPCA-E e, juros de mora a contar da citação, na forma do artigo 1º F da Lei 9.494/97, em obediência ao que restou
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - Tema 810), devendo, ainda, incidir
imposto de renda somente sobre a verba salarial.Sentença não sujeita a remessa necessária, a teor do que dispõe o artigo 11 da
Lei n. 12.153/2009. Sem condenação em custas judiciais e honorários advocatícios.Em caso de interposição de recurso, intime-se
a parte adversa para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita ao recurso interposto, com o encaminhamento dos
autos à Turma Recursal (arts. 43 e 42, §2º, Lei 9.099/95 c/c § 3º do art. 1.010 e § 2º c/c art. 1.046, ambos do CPC Código de
Processo Civil).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cumpridas as diligências de praxe, ARQUIVEM-SE os autos.São
Francisco do Maranhão/MA, 02 de setembro de 2019.Fábio Gondinho de OliveiraJuiz de Direito Titular da comarca de São
Francisco do Maranhão Resp: 181008

PROCESSO Nº 0000147-62.2018.8.10.0124 (1482018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DE JESUS TEIXEIRA
ADVOGADO: HILTON SOARES DE OLIVEIRA ( OAB 4949-PI )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO

Poder Judiciário do MaranhãoVara Única da comarca de São Francisco do Maranhãoemail: vara1_sfm@tjma.jus.br | Tel.: (86)
3292-8127 (Sec.) / 3292-8096 (Gab.)Processo nº 147-62.2018.8.10.0124 (148/2018) | Juizado Especial CívelRequerente: Maria de
Jesus TeixeiraAdvogado(a): Hilton Soares de Oliveira (OAB/MA nº 4.949) Requerido: Município de São Francisco do
MaranhãoSENTENÇAI - RELATÓRIOTrata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por Maria de Jesus Teixeira em face do
Município de São Francisco do Maranhão, todos devidamente qualificados à fl. 02 dos autos. A parte requerente alega, em
apertada síntese, que é servidor(a) público(a) municipal, exercendo o cargo de professor(a) no Município réu, e esse não não
efetuou o pagamento devido com base no piso salarial nacional referente aos anos de 2013 a 2017, bem como não recebeu os
valores de 1/3 (um terço) de férias.Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/57.Relatório dispensado, com base no art. 38 da
Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais).É o relatório. Decido.II - FUNDAMENTAÇÃOMÉRITOA ação encontra-se apta para
julgamento, haja vista que se trata de matéria exclusivamente de direito e os documentos apresentados aos autos são suficientes
para a análise do mérito.A cizânia da lide fundamenta-se na alegação da parte autora de que o Município réu não vêm efetuando o
pagamento adequado de sua remuneração de acordo com os valores fixados em Lei Federal.Não há controvérsia quanto ao
vínculo entre as partes, diante dos documentos acostados aos autos.PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS
PROFESSORES PÚBLICOSDispõe a Lei 11.738/2008, que regulamentou o piso nacional da educação, o seguinte: Art. 2º. O piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e
cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. §1º. O piso salarial profissional nacional é o valor
abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do
magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. §2º. Por profissionais do
magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte
pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação
educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a
formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.Citada lei foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167-DF, ratificando-se as regras supracitadas,
vejamos:CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL
PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL.
RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §1º E §4º,§ 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade,
na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu
(arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino
médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas
ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema
educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional
a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação
às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos
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arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167/DF, 27.04.2011) Grifou-se.Não há que se falar que a mencionada Lei Federal invade a
competência privativa do Poder Público Municipal para legislar acerca da remuneração ou alteração de vencimentos de seus
servidores.Conforme assentado no julgamento da referida ADI, a Lei 11.378/08 traz normas gerais, de competência da União,
relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de maneira concorrente e conforme disposto no artigo 27,
inc. IX, § 1º, da CF.Conforme se extrai do julgado, os valores que se referem na Lei nº 11.738/08 tratam do vencimento, e não o
valor global do contracheque da parte autora. Percebe-se que as diretrizes nacionais não vêm sendo regularmente cumpridas no
Município de São Francisco do Maranhão, no tocante ao piso salarial nacional para os professores do magistério público da
educação básica.Cabe ao Município, de qualquer forma, adequar-se ao disposto na Lei 11.738/08, aplicando aos vencimentos dos
servidores do quadro do magistério público o piso mínimo estabelecido pela citada Lei.As despesas subsequentes a serem
suportadas pela municipalidade para efetivo cumprimento da ordem emanada da Lei 11.738/08 a fim de se adequar os
vencimentos de seus servidores (professores) ainda que lhe sejam onerosas, não implica, de forma alguma, em impedimento ao
acolhimento do pleito inaugural neste ponto, tendo em vista que se trata de um direito material da parte, perfeitamente legal do
ponto de vista jurídico.Após detida análise das fichas financeiras da parte autora (fls. 85/89) e tabelas de pisos salariais referentes
aos anos de 2013 a 2017 (fls. 41/45), conclui-se que merece guarida o pleito autoral, ainda que parcialmente, posto que o
Município réu não vem dando cumprimento a determinação do pagamento do piso nacional ao(à) autor(a).Destaco, ainda, que
incube ao(à) requerente provar fato constitutivo de seu direito, de acordo com o artigo 373 do CPC, o que ficou parcialmente
evidenciado nos autos, conforme passo a aduzir.Observo que constam nos autos a ficha financeira do(a) requerente (até
dezembro/2017), que demonstra a ausência do recebimento dos valores adequados.Assim, entendo que a parte autora faz jus ao
remanescente de seu vencimento nos seguintes moldes: R$1.095,00 (um mil e noventa e cinco reais) em 2013; R$1.721,36 (um
mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) em 2014; R$178,00 (cento e setenta e oito reais) em 2016 e R$266,00
(duzentos e sessenta e seis reais) em 2017.Frise-se que as diferenças são devidas somente a partir de 27.04.2011, data em que a
ADI 4.167/DF reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal que estabeleceu o aludido piso salarial nacional e lhe deu eficácia.
Acrescente-se, ainda, que se deve respeitar também a prescrição quinquenal para o pagamento de tais diferenças.QUANTO AO
PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES AO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIASPreceitua o art. 7º, incisos VIII e XVII da
Constituição Federal de 1988:Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social: [.]VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;XVII - gozo de
férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;Segundo o disposto no art. 39, §3º da
CRFB/88, aplicam-se aos ocupantes de cargos públicos, entre outros dispositivos, os incisos VIII e XVII do art. 7º da Carta Magna,
que consagram os direitos ao décimo terceiro salário e ao gozo de férias remuneradas com acréscimo de 1/3. A remuneração do
servidor público engloba o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias. O artigo 41 do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais deste município trata do adicional de férias. In verbis:Art. 41 - Independentemente de solicitação,
será pago ao servidor por ocasião da férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) de remuneração do período de férias.
Ainda que não houvesse notícia nos autos de previsão por lei municipal própria sobre o tema, eventual omissão legislativa não
impede, muito menos afasta, a concessão das férias e pagamento de 13º salário acrescido de 1/3 (um terço), visto que são verbas
previstas na própria Constituição Federal de 1988.A propósito, nos termos do art. 5º, §1º da CRFB/88, as normas definidoras dos
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, conforme RE nº 650898/RS.Compulsando os autos, em especial as
fichas financeiras da parte autora às fls. 80/84, verifica-se que não houve o pagamento do 1/3 (um terço) de férias durante os anos
de 2014, 2015 e 2016, fazendo jus às quantias de R$321,29 (trezentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos); R$392,82
(trezentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos) e R$575,66 (quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis
centavos), respectivamente. Já deduzidas as parcelas pagas durante o ano de 2015.III - DISPOSITIVOPosto isso e do mais que
dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC, e o faço para o fim de:CONDENAR o Município réu a pagar ao(à) autor(a) às diferenças em relação aos
vencimentos atrasados devidos durante os anos de 2013 a 2017 que, somadas por simples cálculo matemático, totalizam a
importância de R$3.260,36 reais (três mil, duzentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), já deduzidas as verbas anteriores a
abril/2013, em razão do instituto da prescrição;CONDENAR a parte ré a pagar, em favor da parte autora, as verbas referentes a
1/3 (um terço) de férias dos anos de 2014, 2015 e 2016, que, somadas perfaz a quantia de R$1.289,77 reais (um mil, duzentos e
oitenta e nove reais e setenta e sete centavos).Correção monetária a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, de
acordo com o IPCA-E e, juros de mora a contar da citação, na forma do artigo 1º F da Lei 9.494/97, em obediência ao que restou
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - Tema 810), devendo, ainda, incidir
imposto de renda somente sobre a verba salarial.Sentença não sujeita a remessa necessária, a teor do que dispõe o artigo 11 da
Lei n. 12.153/2009. Sem condenação em custas judiciais e honorários advocatícios.Em caso de interposição de recurso, intime-se
a parte adversa para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita ao recurso interposto, com o encaminhamento dos
autos à Turma Recursal (arts. 43 e 42, §2º, Lei 9.099/95 c/c § 3º do art. 1.010 e § 2º c/c art. 1.046, ambos do CPC Código de
Processo Civil).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cumpridas as diligências de praxe, ARQUIVEM-SE os autos.São
Francisco do Maranhão/MA, 02 de setembro de 2019.Fábio Gondinho de OliveiraJuiz de Direito Titular da comarca de São
Francisco do Maranhão Resp: 181008

PROCESSO Nº 0000150-17.2018.8.10.0124 (1512018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: OZEAS LOPES DE SOUSA
ADVOGADO: HILTON SOARES DE OLIVEIRA ( OAB 4949-PI )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO
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Poder Judiciário do MaranhãoVara Única da comarca de São Francisco do Maranhãoemail: vara1_sfm@tjma.jus.br | Tel.: (86)
3292-8127 (Sec.) / 3292-8096 (Gab.)Processo nº 150-17.2018.8.10.0124 (151/2018) | Juizado Especial CívelRequerente: Ozeas
Lopes de SousaAdvogado(a): Hilton Soares de Oliveira (OAB/MA nº 4.949) Requerido: Município de São Francisco do
MaranhãoSENTENÇAI - RELATÓRIOTrata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por Ozeas Lopes de Sousa em face do
Município de São Francisco do Maranhão, todos devidamente qualificados à fl. 02 dos autos. A parte requerente alega, em
apertada síntese, que é servidor(a) público(a) municipal, exercendo o cargo de professor(a) no Município réu, e esse não não
efetuou o pagamento devido com base no piso salarial nacional referente aos anos de 2013 a 2017, bem como não recebeu os
valores de 1/3 (um terço) de férias.Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/53.Relatório dispensado, com base no art. 38 da
Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais).É o relatório. Decido.II - FUNDAMENTAÇÃOMÉRITOA ação encontra-se apta para
julgamento, haja vista que se trata de matéria exclusivamente de direito e os documentos apresentados aos autos são suficientes
para a análise do mérito.A cizânia da lide fundamenta-se na alegação da parte autora de que o Município réu não vêm efetuando o
pagamento adequado de sua remuneração de acordo com os valores fixados em Lei Federal.Não há controvérsia quanto ao
vínculo entre as partes, diante dos documentos acostados aos autos.PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS
PROFESSORES PÚBLICOSDispõe a Lei 11.738/2008, que regulamentou o piso nacional da educação, o seguinte: Art. 2º. O piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e
cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. §1º. O piso salarial profissional nacional é o valor
abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do
magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. §2º. Por profissionais do
magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte
pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação
educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a
formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.Citada lei foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167-DF, ratificando-se as regras supracitadas,
vejamos:CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL
PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL.
RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §1º E §4º,§ 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade,
na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu
(arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino
médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas
ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema
educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional
a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação
às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos
arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167/DF, 27.04.2011) Grifou-se.Não há que se falar que a mencionada Lei Federal invade a
competência privativa do Poder Público Municipal para legislar acerca da remuneração ou alteração de vencimentos de seus
servidores.Conforme assentado no julgamento da referida ADI, a Lei 11.378/08 traz normas gerais, de competência da União,
relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de maneira concorrente e conforme disposto no artigo 27,
inc. IX, § 1º, da CF.Conforme se extrai do julgado, os valores que se referem na Lei nº 11.738/08 tratam do vencimento, e não o
valor global do contracheque da parte autora. Percebe-se que as diretrizes nacionais não vêm sendo regularmente cumpridas no
Município de São Francisco do Maranhão, no tocante ao piso salarial nacional para os professores do magistério público da
educação básica.Cabe ao Município, de qualquer forma, adequar-se ao disposto na Lei 11.738/08, aplicando aos vencimentos dos
servidores do quadro do magistério público o piso mínimo estabelecido pela citada Lei.As despesas subsequentes a serem
suportadas pela municipalidade para efetivo cumprimento da ordem emanada da Lei 11.738/08 a fim de se adequar os
vencimentos de seus servidores (professores) ainda que lhe sejam onerosas, não implica, de forma alguma, em impedimento ao
acolhimento do pleito inaugural neste ponto, tendo em vista que se trata de um direito material da parte, perfeitamente legal do
ponto de vista jurídico.Após detida análise das fichas financeiras da parte autora (fls. 81/85) e tabelas de pisos salariais referentes
aos anos de 2013 a 2017 (fls.37/41), conclui-se que merece guarida o pleito autoral, ainda que parcialmente, posto que o Município
réu não vem dando cumprimento a determinação do pagamento do piso nacional ao(à) autor(a).Destaco, ainda, que incube ao(à)
requerente provar fato constitutivo de seu direito, de acordo com o artigo 373 do CPC, o que ficou parcialmente evidenciado nos
autos, conforme passo a aduzir.Observo que constam nos autos a ficha financeira do(a) requerente (até dezembro/2017), que
demonstra a ausência do recebimento dos valores adequados.Assim, entendo que a parte autora faz jus ao remanescente de seu
vencimento nos seguintes moldes: R$980,00 (novecentos e oitenta reais) em 2013; R$1.554,56 (um mil, quinhentos e cinquenta e
quatro reais e cinquenta e seis centavos) em 2014; R$161,00 (cento e sessenta e um reais) em 2016 e R$82,00 (oitenta e dois
reais) em 2017.Frise-se que as diferenças são devidas somente a partir de 27.04.2011, data em que a ADI 4.167/DF reconheceu a
constitucionalidade da Lei Federal que estabeleceu o aludido piso salarial nacional e lhe deu eficácia. Acrescente-se, ainda, que se
deve respeitar também a prescrição quinquenal para o pagamento de tais diferenças.QUANTO AO PAGAMENTO DOS VALORES
REFERENTES AO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIASPreceitua o art. 7º, incisos VIII e XVII da Constituição Federal de 1988:Art. 7º.
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [.]VIII - décimo
terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;XVII - gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;Segundo o disposto no art. 39, §3º da CRFB/88, aplicam-se aos ocupantes
de cargos públicos, entre outros dispositivos, os incisos VIII e XVII do art. 7º da Carta Magna, que consagram os direitos ao décimo
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terceiro salário e ao gozo de férias remuneradas com acréscimo de 1/3. A remuneração do servidor público engloba o vencimento
do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias. O artigo 41 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais deste município
trata do adicional de férias. In verbis:Art. 41 - Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião da férias, um
adicional correspondente a 1/3 (um terço) de remuneração do período de férias. Ainda que não houvesse notícia nos autos de
previsão por lei municipal própria sobre o tema, eventual omissão legislativa não impede, muito menos afasta, a concessão das
férias e pagamento de 13º salário acrescido de 1/3 (um terço), visto que são verbas previstas na própria Constituição Federal de
1988.A propósito, nos termos do art. 5º, §1º da CRFB/88, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
aplicação imediata, conforme RE nº 650898/RS.Compulsando os autos, em especial as fichas financeiras da parte autora às fls.
80/84, verifica-se que não houve o pagamento do 1/3 (um terço) de férias durante o ano de 2016, fazendo jus à quantia de
R$548,33 (quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), respectivamente.III - DISPOSITIVOPosto isso e do mais que
dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC, e o faço para o fim de:CONDENAR o Município réu a pagar ao(à) autor(a) às diferenças em relação aos
vencimentos atrasados devidos durante os anos de 2013 a 2017 que, somadas por simples cálculo matemático, totalizam a
importância de R$2.777,56 reais (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), já deduzidas as verbas
anteriores a abril/2013, em razão do instituto da prescrição;CONDENAR a parte ré a pagar, em favor da parte autora, as verbas
referentes a 1/3 (um terço) de férias do ano de 2016, que perfaz a quantia de R$548,33 reais (quinhentos e quarenta e oito reais e
trinta e três centavos).Correção monetária a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, de acordo com o IPCA-E e,
juros de mora a contar da citação, na forma do artigo 1º F da Lei 9.494/97, em obediência ao que restou decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - Tema 810), devendo, ainda, incidir imposto de renda
somente sobre a verba salarial.Sentença não sujeita a remessa necessária, a teor do que dispõe o artigo 11 da Lei n. 12.153/2009.
Sem condenação em custas judiciais e honorários advocatícios.Em caso de interposição de recurso, intime-se a parte adversa
para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita ao recurso interposto, com o encaminhamento dos autos à Turma
Recursal (arts. 43 e 42, §2º, Lei 9.099/95 c/c § 3º do art. 1.010 e § 2º c/c art. 1.046, ambos do CPC Código de Processo
Civil).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cumpridas as diligências de praxe, ARQUIVEM-SE os autos.São Francisco
do Maranhão/MA, 02 de setembro de 2019.Fábio Gondinho de OliveiraJuiz de Direito Titular da comarca de São Francisco do
Maranhão Resp: 181008

PROCESSO Nº 0000151-02.2018.8.10.0124 (1522018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: IVONETE ALVES DA SILVA
ADVOGADO: HILTON SOARES DE OLIVEIRA ( OAB 4949-PI )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO

Processo nº 151-02.2018.8.10.0124 (152/2018) | Juizado Especial CívelRequerente: Ivonete Alves da SilvaAdvogado(a): Hilton
Soares de Oliveira (OAB/MA nº 4.949) Requerido: Município de São Francisco do MaranhãoSENTENÇAI - RELATÓRIOTrata-se
de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por Ivonete Alves da Silva em face do Município de São Francisco do Maranhão, todos
devidamente qualificados à fl. 02 dos autos. A parte requerente alega, em apertada síntese, que é servidor(a) público(a) municipal,
exercendo o cargo de professor(a) no Município réu, e esse não não efetuou o pagamento devido com base no piso salarial
nacional referente aos anos de 2013 a 2017.Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/56.Relatório dispensado, com base no
art. 38 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais).É o relatório. Decido.II - FUNDAMENTAÇÃOMÉRITOA ação encontra-se
apta para julgamento, haja vista que se trata de matéria exclusivamente de direito e os documentos apresentados aos autos são
suficientes para a análise do mérito.A cizânia da lide fundamenta-se na alegação da parte autora de que o Município réu não vêm
efetuando o pagamento adequado de sua remuneração de acordo com os valores fixados em Lei Federal.Não há controvérsia
quanto ao vínculo entre as partes, diante dos documentos acostados aos autos.PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL
DOS PROFESSORES PÚBLICOSDispõe a Lei 11.738/2008, que regulamentou o piso nacional da educação, o seguinte: Art. 2º. O
piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e
cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. §1º. O piso salarial profissional nacional é o valor
abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do
magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. §2º. Por profissionais do
magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte
pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação
educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a
formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.Citada lei foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167-DF, ratificando-se as regras supracitadas,
vejamos:CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL
PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL.
RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §1º E §4º,§ 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade,
na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu
(arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino
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médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas
ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema
educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional
a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação
às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos
arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167/DF, 27.04.2011) Grifou-se.Não há que se falar que a mencionada Lei Federal invade a
competência privativa do Poder Público Municipal para legislar acerca da remuneração ou alteração de vencimentos de seus
servidores.Conforme assentado no julgamento da referida ADI, a Lei 11.378/08 traz normas gerais, de competência da União,
relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de maneira concorrente e conforme disposto no artigo 27,
inc. IX, § 1º, da CF.Conforme se extrai do julgado, os valores que se referem na Lei nº 11.738/08 tratam do vencimento, e não o
valor global do contracheque da parte autora. Percebe-se que as diretrizes nacionais não vêm sendo regularmente cumpridas no
Município de São Francisco do Maranhão, no tocante ao piso salarial nacional para os professores do magistério público da
educação básica.Cabe ao Município, de qualquer forma, adequar-se ao disposto na Lei 11.738/08, aplicando aos vencimentos dos
servidores do quadro do magistério público o piso mínimo estabelecido pela citada Lei.As despesas subsequentes a serem
suportadas pela municipalidade para efetivo cumprimento da ordem emanada da Lei 11.738/08 a fim de se adequar os
vencimentos de seus servidores (professores) ainda que lhe sejam onerosas, não implica, de forma alguma, em impedimento ao
acolhimento do pleito inaugural neste ponto, tendo em vista que se trata de um direito material da parte, perfeitamente legal do
ponto de vista jurídico.Após detida análise das fichas financeiras da parte autora (fls. 84/88) e tabelas de pisos salariais referentes
aos anos de 2013 a 2017 (fls.40/44), conclui-se que merece guarida o pleito autoral, ainda que parcialmente, posto que o Município
réu não vem dando cumprimento a determinação do pagamento do piso nacional ao(à) autor(a).Destaco, ainda, que incube ao(à)
requerente provar fato constitutivo de seu direito, de acordo com o artigo 373 do CPC, o que ficou parcialmente evidenciado nos
autos, conforme passo a aduzir.Observo que constam nos autos a ficha financeira do(a) requerente (até dezembro/2017), que
demonstra a ausência do recebimento dos valores adequados.Assim, entendo que a parte autora faz jus ao remanescente de seu
vencimento em relação aos anos de 2013 e 2014, perfazendo os valores de R$731,00 (setecentos e trinta e um reais) e
R$1.154,04 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), respectivamente.Deixo de conceder em relação aos
meses/anos seguintes em razão da parte autora não ter demonstrado a partir de qual mês passou para a Classe C, nível IV, bem
como por não tem pleiteado na peça inaugural.Frise-se que as diferenças são devidas somente a partir de 27.04.2011, data em
que a ADI 4.167/DF reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal que estabeleceu o aludido piso salarial nacional e lhe deu
eficácia. Acrescente-se, ainda, que se deve respeitar também a prescrição quinquenal para o pagamento de tais diferenças.III -
DISPOSITIVOPosto isso e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e o faço para o fim de: 1. CONDENAR o Município réu a pagar
ao(à) autor(a) às diferenças em relação aos vencimentos atrasados devidos durante os anos de 2013 e 2014 que, somadas por
simples cálculo matemático, totalizam a importância de R$1.885,04 reais (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quatro
centavos), já deduzidas as verbas anteriores a abril/2013, em razão do instituto da prescrição. Correção monetária a contar de
quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, de acordo com o IPCA-E e, juros de mora a contar da citação, na forma do artigo 1º
F da Lei 9.494/97, em obediência ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947
(Repercussão Geral - Tema 810), devendo, ainda, incidir imposto de renda somente sobre a verba salarial.Sentença não sujeita a
remessa necessária, a teor do que dispõe o artigo 11 da Lei n. 12.153/2009. Sem condenação em custas judiciais e honorários
advocatícios.Em caso de interposição de recurso, intime-se a parte adversa para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta
escrita ao recurso interposto, com o encaminhamento dos autos à Turma Recursal (arts. 43 e 42, §2º, Lei 9.099/95 c/c § 3º do art.
1.010 e § 2º c/c art. 1.046, ambos do CPC Código de Processo Civil).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cumpridas as
diligências de praxe, ARQUIVEM-SE os autos.São Francisco do Maranhão/MA, 02 de setembro de 2019.Fábio Gondinho de
OliveiraJuiz de Direito Titular da comarca de São Francisco do Maranhão Resp: 181008

PROCESSO Nº 0000157-09.2018.8.10.0124 (1582018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARLUCIA DE MIRANDA BORGES
ADVOGADO: HILTON SOARES DE OLIVEIRA ( OAB 4949-PI )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO

Poder Judiciário do MaranhãoVara Única da comarca de São Francisco do Maranhãoemail: vara1_sfm@tjma.jus.br | Tel.: (86)
3292-8127 (Sec.) / 3292-8096 (Gab.)Processo nº 157-09.2018.8.10.0124 (158/2018) | Juizado Especial CívelRequerente: Marlúcia
de Miranda BorgesAdvogado(a): Hilton Soares de Oliveira (OAB/MA nº 4.949) Requerido: Município de São Francisco do
MaranhãoSENTENÇAI - RELATÓRIOTrata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por Marlúcia de Miranda Borges em face do
Município de São Francisco do Maranhão, todos devidamente qualificados à fl. 02 dos autos. A parte requerente alega, em
apertada síntese, que é servidor(a) público(a) municipal, exercendo o cargo de professor(a) no Município réu, e esse não não
efetuou o pagamento devido com base no piso salarial nacional referente aos anos de 2013 a 2017, bem como não recebeu os
valores de 1/3 (um terço) de férias.Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/34.Relatório dispensado, com base no art. 38 da
Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais).É o relatório. Decido.II - FUNDAMENTAÇÃOMÉRITOA ação encontra-se apta para
julgamento, haja vista que se trata de matéria exclusivamente de direito e os documentos apresentados aos autos são suficientes
para a análise do mérito.A cizânia da lide fundamenta-se na alegação da parte autora de que o Município réu não vêm efetuando o
pagamento adequado de sua remuneração de acordo com os valores fixados em Lei Federal.Não há controvérsia quanto ao

Página 1120 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



vínculo entre as partes, diante dos documentos acostados aos autos.PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS
PROFESSORES PÚBLICOSDispõe a Lei 11.738/2008, que regulamentou o piso nacional da educação, o seguinte: Art. 2º. O piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e
cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. §1º. O piso salarial profissional nacional é o valor
abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do
magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. §2º. Por profissionais do
magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte
pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação
educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a
formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.Citada lei foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167-DF, ratificando-se as regras supracitadas,
vejamos:CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL
PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL.
RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §1º E §4º,§ 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade,
na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu
(arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino
médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas
ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema
educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional
a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação
às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos
arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167/DF, 27.04.2011) Grifou-se.Não há que se falar que a mencionada Lei Federal invade a
competência privativa do Poder Público Municipal para legislar acerca da remuneração ou alteração de vencimentos de seus
servidores.Conforme assentado no julgamento da referida ADI, a Lei 11.378/08 traz normas gerais, de competência da União,
relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de maneira concorrente e conforme disposto no artigo 27,
inc. IX, § 1º, da CF.Conforme se extrai do julgado, os valores que se referem na Lei nº 11.738/08 tratam do vencimento, e não o
valor global do contracheque da parte autora. Percebe-se que as diretrizes nacionais não vêm sendo regularmente cumpridas no
Município de São Francisco do Maranhão, no tocante ao piso salarial nacional para os professores do magistério público da
educação básica.Cabe ao Município, de qualquer forma, adequar-se ao disposto na Lei 11.738/08, aplicando aos vencimentos dos
servidores do quadro do magistério público o piso mínimo estabelecido pela citada Lei.As despesas subsequentes a serem
suportadas pela municipalidade para efetivo cumprimento da ordem emanada da Lei 11.738/08 a fim de se adequar os
vencimentos de seus servidores (professores) ainda que lhe sejam onerosas, não implica, de forma alguma, em impedimento ao
acolhimento do pleito inaugural neste ponto, tendo em vista que se trata de um direito material da parte, perfeitamente legal do
ponto de vista jurídico.Após detida análise das fichas financeiras da parte autora (fls. 62/65) e tabelas de pisos salariais referentes
aos anos de 2013 a 2017 (fls.17/22), conclui-se que merece guarida o pleito autoral, ainda que parcialmente, posto que o Município
réu não vem dando cumprimento a determinação do pagamento do piso nacional ao(à) autor(a).Destaco, ainda, que incube ao(à)
requerente provar fato constitutivo de seu direito, de acordo com o artigo 373 do CPC, o que ficou parcialmente evidenciado nos
autos, conforme passo a aduzir.Observo que constam nos autos a ficha financeira do(a) requerente (até dezembro/2017), que
demonstra a ausência do recebimento dos valores adequados.Assim, entendo que a parte autora faz jus ao remanescente de seu
vencimento em relação aos anos de 2016 e 2017, perfazendo os valores de R$146,00 reais (cento e quarenta e seis reais) e
R$218,00 reais (duzentos e dezoito reais), respectivamente.Frise-se que as diferenças são devidas somente a partir de
27.04.2011, data em que a ADI 4.167/DF reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal que estabeleceu o aludido piso salarial
nacional e lhe deu eficácia. Acrescente-se, ainda, que se deve respeitar também a prescrição quinquenal para o pagamento de tais
diferenças.QUANTO AO PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES AO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIASPreceitua o art. 7º,
incisos VIII e XVII da Constituição Federal de 1988:Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social: [.]VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria;XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;Segundo o
disposto no art. 39, §3º da CRFB/88, aplicam-se aos ocupantes de cargos públicos, entre outros dispositivos, os incisos VIII e XVII
do art. 7º da Carta Magna, que consagram os direitos ao décimo terceiro salário e ao gozo de férias remuneradas com acréscimo
de 1/3. A remuneração do servidor público engloba o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias. O artigo
41 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais deste município trata do adicional de férias. In verbis:Art. 41 -
Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião da férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) de
remuneração do período de férias. Ainda que não houvesse notícia nos autos de previsão por lei municipal própria sobre o tema,
eventual omissão legislativa não impede, muito menos afasta, a concessão das férias e pagamento de 13º salário acrescido de 1/3
(um terço), visto que são verbas previstas na própria Constituição Federal de 1988.A propósito, nos termos do art. 5º, §1º da
CRFB/88, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, conforme RE nº
650898/RS.Compulsando os autos, em especial as fichas financeiras da parte autora às fls. 62/65, verifica-se que não houve o
pagamento do 1/3 (um terço) de férias durante o ano de 2016, fazendo jus a quantia de R$473,66 reais (quatrocentos e setenta e
três reais e sessenta e seis centavos).III - DISPOSITIVOPosto isso e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e o faço para o fim de: 1.
CONDENAR o Município réu a pagar ao(à) autor(a) às diferenças em relação aos vencimentos atrasados devidos durante os anos
de 2016 e 2017 que, somadas por simples cálculo matemático, totalizam a importância de R$364,00 reais (trezentos e sessenta e
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quatro reais), já deduzidas as verbas anteriores a abril/2013, em razão do instituto da prescrição; 2. CONDENAR a parte ré a
pagar, em favor da parte autora, as verbas referentes a 1/3 (um terço) de férias do ano de 2016, que perfaz a quantia de R$473,66
reais (quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos). Correção monetária a contar de quando deveriam ter
ocorrido os pagamentos, de acordo com o IPCA-E e, juros de mora a contar da citação, na forma do artigo 1º F da Lei 9.494/97,
em obediência ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - Tema
810), devendo, ainda, incidir imposto de renda somente sobre a verba salarial.Sentença não sujeita a remessa necessária, a teor
do que dispõe o artigo 11 da Lei n. 12.153/2009. Sem condenação em custas judiciais e honorários advocatícios.Em caso de
interposição de recurso, intime-se a parte adversa para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita ao recurso
interposto, com o encaminhamento dos autos à Turma Recursal (arts. 43 e 42, §2º, Lei 9.099/95 c/c § 3º do art. 1.010 e § 2º c/c art.
1.046, ambos do CPC Código de Processo Civil).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cumpridas as diligências de
praxe, ARQUIVEM-SE os autos.São Francisco do Maranhão/MA, 02 de setembro de 2019.Fábio Gondinho de OliveiraJuiz de
Direito Titular da comarca de São Francisco do Maranhão Resp: 181008

PROCESSO Nº 0000292-21.2018.8.10.0124 (2932018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: PEDRO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO: ALICE MARIA BEZERRA PACHECO ( OAB 13163-PI )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11009A-PI )

Processo nº 292-21.2018.8.10.0124 (293/2018) | Juizado Especial CívelRequerente: Pedro Barbosa da SilvaRequerido(a): Banco
Bradesco Financiamentos S/ASENTENÇAI - RELATÓRIOTrata-se de ação proposta por Pedro Barbosa da Silva em face de
Banco Bradesco Financiamentos S/A, ambos qualificados à fl. 02 dos autos. A parte requerente alega, em síntese, que é
aposentado(a), constatou a existência de empréstimo consignado em seu nome que afirma não tem realizado ou autorizado,
tampouco firmou contrato com o(a) requerido(a).Por fim, requer: a) seja julgada procedente a ação para declarar inexistente o
débito cobrado; b) a condenação da parte requerida a pagar em dobro o valor indevidamente descontado; c) indenização por
danos morais.Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/55.Relatório dispensado, com base no art. 38 da Lei nº 9.099/1995
(Lei dos Juizados Especiais).Decido.II - FUNDAMENTAÇÃOPRELIMINARMENTEO feito comporta julgamento no estado em que
se encontra, despicienda a produção de provas testemunhais, a teor do disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil.
MÉRITOO reclamante pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de
inexistência da dívida.Nesse ínterim, para que se configure a responsabilidade civil, necessário se faz o preenchimento dos
seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) nexo de causalidade; c) dano; e d) a depender do caso, a presença de elemento
subjetivo.Em relações jurídicas como a aqui tratada, deve-se aplicar o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual
preconiza ser prescindível a comprovação da culpa do fornecedor:Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Contudo, em que pese a parte autora assevere que
nunca firmou o contrato que lhe é cobrado, o demandado comprova, através dos documentos acostados às fls. 123/131, que
existiu a avença. Nesse ponto, é importante destacar que foram juntados documentos que, possivelmente, só a parte requerente
teria acesso, qual seja, a cópia da sua carteira de identidade (fl. 131), a mesma por ela acostada à fl. 12 dos presentes autos.O
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão firmou tese em IRDR no sentido de que:1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA
PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR
DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR): "Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser
decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando
alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato
bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa
autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova". Grifou-se.Na espécie, o
requerido juntou a prova necessária capaz de atestar a contração que o autor alega não ter realizado, de modo que deve-se
concluir pela legalidade do empréstimo efetivado, bem como dos descontos realizados.Eventual alegação de que o contrato
juntado é falso não é viável em sede de juizados, pois demandaria a realização de perícia, de modo que o autor deverá arcar com
a escolho do rito abreviado.III - DISPOSITIVOPosto isso e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente
ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sem condenação em custas processuais e honorários
advocatícios, ante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Não há sucumbência nesta fase. Cabível recurso inominado em face
desta sentença, no prazo de dez dias, por advogado (art. 219, CPC). O preparo, por quem for devido, se calcula com base no valor
da causa e compreende também as custas dispensadas em primeiro grau, conforme art. 54, parágrafo único, da Lei nº
9.099/95.Em caso de interposição de recurso, intime-se a parte adversa para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta
escrita ao recurso interposto, com o encaminhamento dos autos à Turma Recursal (arts. 43 e 42, §2º, Lei 9.099/95 c/c § 3º do art.
1.010 e § 2º c/c art. 1.046, ambos do CPC Código de Processo Civil).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.São
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Francisco do Maranhão/MA, 02 de setembro de 2019.Fábio Gondinho de OliveiraJuiz de Direito Titular da comarca de São
Francisco do Maranhão Resp: 181008

PROCESSO Nº 0000302-65.2018.8.10.0124 (3032018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DA PAZ CAMPELO E SILVA VILARINHO
ADVOGADO: HELEE WIESEL DE ALMEIDA MOURÃO ( OAB 18163-MA )

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 10348A-MA )

Processo nº 302-65.2018.8.10.0124 (303/2018) | Juizado Especial CívelRequerente: Maria da Paz Campelo e Silva
VilarinhoRequerido(a): Banco do Brasil S/ASENTENÇAI - RELATÓRIOTrata-se de ação proposta por Maria da Paz Campelo e
Silva Vilarinho em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados à fl. 02 dos autos. A parte requerente alega ter firmado
contratos de empréstimo junto à instituição ré, contudo, chegou ao conhecimento da mesma que ultrapassou o número de
empréstimos consignados em seu nome, bem como o limite de 30% (trinta por cento) dos proventos do(a) servidor(a)
público(a).Por fim, requer seja a parte requerida condenada a reduzir os descontos para adequá-los ao limite de 30% (trinta por
cento) dos seus proventos totais, bem como indenização por danos morais.Com a inicial vieram os documentos de fls.
11/34.Relatório dispensado, com base no art. 38 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais).Decido.II -
FUNDAMENTAÇÃOPRELIMINARMENTEO feito comporta julgamento no estado em que se encontra, despicienda a produção de
provas testemunhais, a teor do disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Quanto as preliminares de ilegitimidade
passiva e falta de interesse de agir, entendo que tais alegações confundem-se com o mérito da causa, ocasião que passo a
discorrer no corpo da sentença.Rejeitada a preliminar, passo ao exame do mérito.MÉRITODe início, cumpre ressaltar o disposto
no art. 833 do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2º; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-
mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. Contudo, tal proteção não impede
que o consumidor disponha de sua remuneração da forma como lhe aprouver. Com efeito, faz-se mister conciliar a concepção dos
direitos fundamentais com a necessidade de se garantir, no âmbito privado, o poder dos indivíduos de autodeterminação e de livre
disposição de seus direitos. Portanto, ao autorizar que sejam descontados de seus proventos os valores das prestações dos
empréstimos que contraiu, tem-se por parte do consumidor uma renúncia à impenhorabilidade de que gozava. Tem-se, assim, a
conhecida consignação em folha de pagamento. Tais descontos devem, no entanto, ser limitados a percentual que resguarde o
princípio da dignidade da pessoa humana, de forma a assegurar o que o devedor possa prover o seu sustento e de sua família.
Nessas condições, analisando o contracheque apresentado à fl. 162, observa-se que a margem de consignação da autora em
junho/2019 era de aproximadamente 51% (cinquenta e um por cento).Contudo, convém destacar que, na peça inaugural, a parte
autora informou que recebe proventos do governo do Estado do Piauí.O que se pode perceber dos autos, em verdade, é que o que
supera o limite de consignação acima delineado não são os valores aludidos pela Lei nº 10.820/2003, mas sim, a soma das
parcelas relativas a outros empréstimos livremente pactuados e debitados em sua conta bancária. De se ver que o ordenamento
jurídico vigente dispõe sobre limitação de desconto em folha de pagamento, o que não impede a livre utilização pelo consumidor
dos valores disponíveis em sua conta, da forma como bem lhe aprouver. Dessa forma, o pagamento do empréstimo tomado
perante a instituição financeira ré e não inserto na folha de pagamento da autora não é garantido pela remuneração do
demandante, mas sim pelo saldo que deveria manter em sua conta-corrente, na data do vencimento dos débitos. Insta salientar,
ainda, que o débito questionado na presente ação foi contraído de forma livre pela autora, que, na ocasião de sua contratação,
teve ciência do número e valor fixo das prestações, sabendo do desconto mensal que teria em sua conta-corrente. Assim, o
comprometimento de parcela considerável de seus vencimentos, somando-se o desconto em folha e em conta-corrente, não
impede que os bancos obtenham o pagamento dos valores pactuados. Percebe-se, pelos fundamentos expostos na exordial, que a
postulante pretende alterar unilateralmente as condições relacionadas à forma de pagamento, de modo a adequar a sua própria
conveniência. Sobre o tema, assim tem se manifestado a jurisprudência pátria: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE
DEPOSITADO O SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do
contrato de empréstimo livremente pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. [.] 3.
Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1390570/PR, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe
12/06/2018) "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO
EM FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É
lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta-corrente, hipótese distinta do desconto em folha
de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1.136.156 SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017) Diante disso, não há como se acolher a pretensão da
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autora, pois anuiu com o pagamento das prestações contratadas, ciente dos valores e do período pelo qual estava se obrigando,
bem como da forma pela qual haveria a quitação dos haveres, tendo assumido, livre e conscientemente, o risco de comprometer
parte de seus rendimentos. Por fim, não excede registrar que, num país como o Brasil, a ocorrência de dificuldades econômicas é
sempre previsível, não se configurando, por si só, hipótese de caso fortuito ou força maior, pelo que se afasta a incidência da
disposição contida no art.393 do Código Civil, sendo inaplicável à hipótese vertente a Teoria da Imprevisão. Nestas condições, a
improcedência do pedido é medida que se impõe. III - DISPOSITIVOPosto isso e do mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sem condenação em
custas processuais e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Não há sucumbência nesta fase.
Cabível recurso inominado em face desta sentença, no prazo de dez dias, por advogado (art. 219, CPC). O preparo, por quem for
devido, se calcula com base no valor da causa e compreende também as custas dispensadas em primeiro grau, conforme art. 54,
parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.Em caso de interposição de recurso, intime-se a parte adversa para, no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar resposta escrita ao recurso interposto, com o encaminhamento dos autos à Turma Recursal (arts. 43 e 42, §2º, Lei
9.099/95 c/c § 3º do art. 1.010 e § 2º c/c art. 1.046, ambos do CPC Código de Processo Civil).Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Cumpra-se.São Francisco do Maranhão/MA, 02 de setembro de 2019.Fábio Gondinho de OliveiraJuiz de Direito Titular da
comarca de São Francisco do Maranhão Resp: 181008

PROCESSO Nº 0000306-05.2018.8.10.0124 (3072018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: DEUSDETH PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ALICE MARIA BEZERRA PACHECO ( OAB 13163-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO: LARISSA SENTO SÉ ROSSI ( OAB 16330-BA )

Processo nº 306-05.2018.8.10.0124 (307/2018) | Juizado Especial CívelRequerente: Deusdeth Pereira da SilvaRequerido(a):
Banco Itaú Consignado S/ASENTENÇATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por
Deusdeth Pereira da Silva em face de Banco Itaú Consignado S/A, ambos qualificados à fl. 02 dos autos. A parte autora alega que
estava sofrendo cobranças em sua conta por um empréstimo em que alega jamais ter firmado.Relatório dispensado, com base no
art. 38 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais).Passo a decidir. Inicialmente, observo que o objeto do presente processo
enquadra-se no conceito de direito disponível, o que viabiliza o acordo, não havendo nenhum óbice à sua homologação.Assim,
HOMOLOGO O ACORDO constante à fl. 147/149 e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil (2015).Sem condenação em custas judiciais ou honorários
advocatícios.Desnecessária a certificação do trânsito em julgado desta decisão, uma vez que inexiste sucumbência na hipótese de
composição amigável a legitimar a interposição de recurso.Arquive-se com baixa na Distribuição.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se.São Francisco do Maranhão/MA, 02 de setembro de 2019.Fábio Gondinho de OliveiraJuiz de DireitoTitular
da comarca de São Francisco do Maranhão Resp: 181008

PROCESSO Nº 0000327-78.2018.8.10.0124 (3282018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARLI SANDRA DIAS ROZADO
ADVOGADO: HILTON SOARES DE OLIVEIRA ( OAB 4949-PI )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO

Poder Judiciário do MaranhãoVara Única da comarca de São Francisco/MAemail: vara1_sfm@tjma.jus.br | Tel.: (86) 3292-8127
(Sec.) / 3292-8096 (Gab.)Processo nº 327-78.2018.8.10.0124 (328/2018) | Juizado Especial CívelRequerente: Marli Sandra Dias
RozadoAdvogado(a): Hilton Soares de Oliveira (OAB/MA nº 10.295-A)Requerido: Município de São Francisco do
MaranhãoSENTENÇAI - RELATÓRIOMarli Sandra Dias Rozado ingressou em juízo em face do Município de São Francisco do
Maranhão, alegando, em síntese, que passou a fazer parte do quadro de servidores do Município ao dia 19/02/1999, no cargo de
operacional de serviços diversos. Requer seja o Município réu condenado a reajustar seus vencimentos por meio do adicional por
tempo de serviço correspondente no período de janeiro de 2001 até o mês de junho de 2018, com o pagamento dos valores a
partir de quando são devidos e as parcelas de reajuste que se vencerem no curso da presente ação.Com a inicial vieram os
documentos de fls. 08/27.Relatório dispensado, com base no art. 38 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais).Passo a
decidir.II - FUNDAMENTAÇÃOPRELIMINAR - REVELIAVerifico que o réu fora devidamente citado e se manifestou
intempestivamente, conforme certidão acostada aos autos. Essa situação enseja a aplicação dos efeitos da revelia (art. 344 do
CPC), porém, por se tratar de demanda contra ente público, os efeitos desse instituto não são aplicados, em razão dos bens
tutelados referirem-se à proteção do interesse público.PRELIMINAR - PRESCRIÇÃOReconheço a incidência da prescrição das
verbas anteriores aos cinco anos da propositura da ação (04/07/2013), conforme o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.Colaciono
o citado artigo:Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
do qual se originaram.Preceitua a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que "nas relações jurídicas de trato
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sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinqüênio anterior à propositura da ação".Da análise da citada súmula,
verifica-se que decorrido o período de 05 (cinco) anos da pretensão da parte autora não há que se falar no fundo do direito ou
direito a modificações, como reclassificações, adicionais por tempo de serviço, etc. Assim, não merece guarida o pleito autoral
quanto a qualquer fundo de direito anterior a data de 04/07/2013.Apreciada a preliminar, passo ao exame do
mérito.MÉRITOADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOA parte autora pleiteia que seja condedido o adicional por tempo de
serviço aos seus vencimentos desde janeiro/2001 até junho/2018 e as parcelas de reajuste que se vencerem no curso da presente
ação, posto que nunca houve o pagamento de referido adicional.Segue o artigo 34 da Lei Complementar nº 06/1994 (Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de São Francisco do Maranhão):Art. 34 - O adicional por tempo de serviço é
devido a razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento de que trata o art. 15.
Parágrafo único - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês de janeiro seguinte ao que completar o anuênio.Entendo que
estão demonstrados os requisitos para percepção do adicional por tempo de serviço (2% ao ano). Os documentos acostados às
fls. 11 (termo de posse) e fls. 18/26 (regime jurídico dos servidores públicos municipais) evidenciam a necessidade de
incorporação à remuneração da parte requerente.Segue entendimento de Hely Lopes Meirelles, enfatizando o exposto:As
vantagens pecuniárias podem ser concedidas tendo-se em vista unicamente o tempo de serviço, como podem ficar condicionadas
a determinados requisitos de duração, modo e forma da prestação de serviço (vantagens modais ou condicionais). As primeiras
tomam-se devidas desde logo e para sempre com o só exercício do cargo pelo tempo fixado em lei; as últimas (modais ou
condicionais) exigem, além do exercício do cargo, a ocorrência de certas situações, ou o preenchimento de determinadas
condições ou encargos estabelecidos pela Administração. Exemplo típico de vantagens dependentes apenas do tempo de serviço
são os adicionais por biênio, triênio; quinquênio etc.;. exemplos de vantagens condicionais ou modais temo-los·nos adicionais de
tempo integral, de dedicação plena e de nível universitário, como, também, nas gratificações por risco de vida e saúde, no salário-
família, na licençaprêmio conversível em pecúnia e outras dessa espécie. O que convém fixar é que as vantagens por tempo de
serviço integram-se automaticamente no padrão de vencimento, desde que consumado o Tempo estabelecido em lei, ao passo
que as vantagens condicionais ou modais, mesmo que auferidas por longo tempo em razão do preenchimento dos requisitos
exigidos para sua percepção, não se incorporam ao vencimento, a não ser quando essa integração for determinada por lei. (Direito
administrativo brasileiro / Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho. - 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de
15.9.2015. - São Paulo : Malheiros, 2016p. 602) Grifou-se.Destaco, ainda, que incube ao(à) requerente provar fato constitutivo de
seu direito, de acordo com o artigo 373 do CPC, o que ficou parcialmente evidenciado nos autos, conforme passo a aduzir.Observo
que constam nos autos a ficha financeira do(a) requerente (até dezembro/2017), que demonstra a ausência do recebimento dos
valores pleiteados.Assim, entendo que a parte autora faz jus ao adicional de 2% ao ano, a partir de julho/2013 até dezembro/2017,
tendo em vista a incidência do instuto da prescrição, perfazendo o total de 10% a serem acrescidos ao seu vencimento até o citado
mês.Deixo de conceder em relação aos meses seguintes em razão da parte autora não ter juntado aos autos quaisquer
documentos que corroborem além do período mencionado, seja com cópias dos contracheques ou demais fichas financeiras.III -
DISPOSITIVOPosto isso, com fulcro no art. 487, I, CPC, julgo parcialmente procedente a ação, para CONDENAR o município de
São Francisco do Maranhão:1) a implantar ao vencimento da parte autora o adicional de 10% (dez por cento) por tempo de
serviço, ficando prescritas as verbas do período anterior a 5 (cinco) anos da propositura da ação;2) efetuar o pagamento das
verbas retroativas à parte autora, que, somadas por simples cálculo matemático até o mês de dezembro de 2017, totalizam a
importância de R$2.965,44 reais (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos);Sem condenação
em custas judiciais e honorários advocatícios, por se tratar de feito que tramita no primeiro grau dos Juizados Especiais Cíveis.Em
caso de interposição de recurso, DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA sem modulação dos efeitos, intime-se a
parte adversa para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita ao recurso interposto, com o encaminhamento dos
autos à Turma Recursal (arts. 43 e 42, §2º, Lei 9.099/95 c/c § 3º do art. 1.010 e § 2º c/c art. 1.046, ambos do CPC Código de
Processo Civil).Sentença não sujeita a remessa necessária, a teor do que dispõe o artigo 11 da Lei nº 12.153/2009. Cumpridas as
cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Francisco do Maranhão/MA, 02 de setembro
de 2019. Fábio Gondinho de OliveiraJuiz de Direito Titular da comarca de São Francisco do Maranhão Resp: 181008

PROCESSO Nº 0000494-61.2019.8.10.0124 (4942019)
AÇÃO: MEDIDAS GARANTIDORAS | HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: ICLIS DE MOURA SOUSA e JAIRO DE SOUSA LIMA e MARCIO WELTON DE SOUSA CARVALHO
ADVOGADO: ICLIS DE MOURA SOUSA ( OAB 16109-PI ) e ICLIS DE MOURA SOUSA ( OAB 16109-PI ) e JAIRO DE SOUSA
LIMA ( OAB 8222-PI ) e JAIRO DE SOUSA LIMA ( OAB 8222-PI )

RÉU: DIRETOR DA UPR DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

ATOJUD-VNSFM - 682019Código de validação: 81A1D49364Processo nº 494-81.2019.8.10.0124 (494/2019) | Habeas
CorpusImpetrante:Jairo de Sousa LimaImpetrante:Iclis de Moura SousaPaciente:Marcio Welton de Sousa CarvalhoAutoridade
coatora:Franklin José de Moura Leal Neto - Diretor Geral da Unidade Prisionalde São João dos Patos/MADECISÃO /
SENTENÇATrata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por Jairo deSousa Lima e outro, em favor de Marcio
Welton de Sousa Carvalho, apontando comoautoridade coatora o Diretor Geral da Unidade Prisional de São João dos Patos/MA -
Franklin José de Moura Leal Neto.Relata o impetrante que o paciente está recolhido ilegalmente na UnidadePrisional de São João
dos Patos, mesmo com alvará de soltura em seu favor nos autos daAção Penal n. 487/2019 que tramita neste juízo. Narra, ainda,
que o diretor da unidadeprisional descumpre ordem judicial, negando-se a liberar o paciente, utilizando comojustificativa que o
mesmo responde por um processo na Comarca de Floriano/PI.Junto à peça inaugural, acostou somente cópia do ofício da
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autoridade coatora,em que informa o motivo pelo não cumprimento do alvará de soltura.É o suficiente como relatório. Passo a
decidir.Postula o impetrante a concessão da presente ordem, para determinar ao Diretorda Unidade Prisional de São João dos
Patos que cumpra o alvará de soltura determinado poreste juízo.Inicialmente, destaco ser plenamente possível a apreciação do
pedido por estejuízo, vez que a autoridade coatora se trata de diretor de estabelecimento prisional, sendo competência do juiz de
primeiro grau.Colaciono a seguinte jurisprudência corroborando o exposto:HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DESTA
CAMARA CRIMINAL. Não há notícia nos autos eletrônicos de que o Juízo de origem tenha sidoinformado do não cumprimento da
sua decisão. Ademais, as CâmarasCriminais deste Tribunal não detêm competência para conhecer, julgar,processar atos de
Diretores de Presídios, sendo de competência exclusivados juízes de primeiro grau. Habeas corpus não conhecido.
(HabeasCorpus N. 70081147100, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça doRS, Relator: Manuel José Martinez Lucas,
Julgado em 08/04/2019). A concessão da medida liminar, em Habeas Corpus, somente se fazpossível em casos excepcionais,
quando estejam presentes o periculum in morae o fumusboni iuris, sendo, portanto, cabível a sua concessão quando a violência
praticada aodireito de locomoção do paciente restar sobejamente comprovada pelos documentos queinstruem o writ, bem como
quando restar configurado que o risco na demora do julgamentofinal da ordem possa causar prejuízo difícil ou impossível
reparação.Ingressando o pleito de habeas corpus, geralmente acompanhado do pedido deconcessão de liminar, deve o juiz ou
tribunal, este por meio do relator, avaliar se concede, depronto, ordem para a cessão do aventado constrangimento.Para que isso
se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas asmedidas liminares: fumus boni iuris(fumaça do bom direito) e o periculum in
mora(perigo nademora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida ordem aofinal, por ocasião do
julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que,se não concedida de imediato, não terá mais utilidade.In
casu, verifico ser plenamente possível apreciar o mérito do pedido, vez que jáconsta a informação da autoridade coatora - Diretor
da Unidade Prisional de São João dosPatos -, que justifica o não cumprimento do alvará de soltura expedido por este juízo
nosautos da Ação Penal n. 487/2019.Da leitura do ofício acostado à fl. 06 dos autos, a autoridade coatora informa quenão colocou
em liberdade o interno Marcio Welton de Sousa Carvalho, ora paciente, porforça do processo n. 991-50.2019.8.18.0028, em
trâmite na 1. Vara de Floriano/PI. Outrossim, mister se faz colacionar o seguinte parágrafo da decisão proferida poreste juízo na
Ação Penal n. 487/2019:Como fundamentado supra, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, SEM FIANÇA, de MARCIO
WELTON DE SOUSA CARVALHO, visto quenão se mostra necessária e adequada ao caso.Esta decisão servirá como ALVARÁ
DE SOLTURA, caso o(s) acusado(a)esteja(m) custodiado(s), devendo o(s) acusado(s) ser(em) liberado(s)imediatamente, salvo se
não houver outro motivo que justifique sua prisão.Dessa forma, restou claro, pelas informações prestadas pelo diretor da
unidadeprisional, que o paciente encontra-se custodiado em razão de decreto emanado pelo juízo da1. Vara de Floriano/PI, não
havendo que se falar em descumprimento da decisão ouconstrangimento ilegal.Convém, ainda, mencionar que os impetrantes
sequer juntaramdocumentos pessoais do paciente ou cópia da decisão que determinou sua soltura, aorientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, naimpetração do habeas corpus, as provas documentais do alegado
constrangimento devemser pré-constituídas, devendo o impetrante apresentá-las de plano na sua petição deingresso (STJ -RHC
78506/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 07.03.2017,Publicação 13.03.2017).Ante o exposto, conheço o
presente habeas corpuspara, no mérito, negarlhe provimento, diante da ausência de constrangimento ilegal.Notifique-se a
autoridade coatora.Intimem-se os impetrantes, via DJe.Após as cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se. Intimem-
se. Cumpra-se.São Francisco do Maranhão/MA, 31 de agosto de 2019.FABIO GONDINHO DE OLIVEIRAJuiz de DireitoVara Única
de São Francisco do MaranhãoMatrícula 188151Documento assinado. SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, 31/08/2019 13:50
(FABIO GONDINHO DE OLIVEIRA) Resp: 181008

São José de Ribamar

Primeira Vara Criminal de São José de Ribamar

PROCESSO Nº 0000159-46.2019.8.10.0058 (4362019)
AÇÃO: LIBERDADE | LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
REQUERENTE: HALAIN SILVA SANTOS
ADVOGADO: DIEGO REIS DA SILVA ( OAB 11216-MA )

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(s) do peticionante nos autos do Processo nº 159-46.2019.8.10.0058 - (436/2019) Pedido de Revogação da Prisão
Preventiva Parte ré: Halain Silva SantosAdvogado: Diego Reis da Silva, OAB/MA 11.216DECISÃOTrata-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva,
formulado por HALAIN SILVA SANTOS, por intermédio de advogado constituído para conhecimento do do inteiro teor da decisão adiante transcrita: Sustenta em
síntese: a) que está preso desde o dia 04.10.2018, por conta de mandado de prisão nº 0011581-29.2018.8.10.0001 oriundo da Juíza da Central de Inquéritos da
Comarca de São Luís, pela suposta prática de roubo em uma residência na companhia de outros acusados; b) que os outros acusados já estão em liberdade e
que o acusado já se encontra recluso há 6 meses e 25 dias, de forma que tal ergástulo cautelar já ultrapassou o prazo razoável, configurando assim excesso de
prazo na formação da culpa; c) que é primário, com bons antecedentes e possui endereço fixo e trabalho lícito que a prisão do requerente não se enquadra em
nenhum dos pressupostos; d) requer a revogação da prisão preventiva e fixadas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou pela prisão domiciliar com
monitoramento eletrônico.O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo indeferimento do pedido.É o Relatório. Fundamento e Decido.Inicialmente, insta
salientar que o magistrado, caso possua convicção contrária, não está limitado a manifestação do parquet, que, no caso em tela, manifestou, pelo deferimento do
pedido do requerente.Destarte, é de se reconhecer que houve alteração da situação processual, pois o quadro fático existente nos autos demonstra situação
que, independentemente da constatação, no caso concreto, acerca da persistência dos motivos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, e da
gravidade da infração delituosa objeto da imputação penal, afronta princípios elementares de nosso ordenamento jurídico, mormente o de ordem constitucional
inserto no inciso LXXVIII, do artigo 5º, a saber: o da razoável duração do processo.A prisão preventiva do réu foi decretada anteriormente em decisão
fundamentada, a fim de se garantir a ordem pública.Todavia, da análise dos autos, vejo que não mais subsiste o outrora verificado prejuízo à ordem pública, uma
vez que até a presente data o Requerente, ameaçou a ordem pública ou demonstrou a intenção de influenciar de forma negativa a aplicação da lei penal. O que
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leva afirmar que os pressupostos que ensejaram a cautelar, não mais subsistem, se encontram ausentes, razão pela qual tenho que a prisão em relação a ele
não pode ser mantida.Nesse passo, cumpre ainda salientar que a Lei nº 12.403/2011 trouxe uma série de medidas cautelares alternativas à prisão processual,
proporcionando ao juiz a escolha, dentro de critérios de legalidade e de proporcionalidade, da providência mais ajustada ao caso concreto.Em face do exposto,
levando em conta as diretrizes do art. 282 do CPP, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.403/11, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVAde HALAIN SILVA
SANTOS, conhecido por "BLA", nascido em 11/07/1998 e CPF nº 617.900.533-82, filho de Maria de Fátima Silva Santos, impondo-lhe em contrapartida, medidas
cautelares, consistente na obrigação de:1. Uma vez solto, apresentar-se na secretaria deste Juízo, no prazo de 24 horas após a liberação, munido de
documento(s) pessoal para ser devidamente cientificado de tais condições, bem assim das consequências do descumprimento, e firmar compromisso expresso
em termo apropriado do qual conste a sua aceitação;2. Declarar,de modo claro e preciso, o endereço residencial e/ou de trabalho em que poderá ser localizado;
3. Comunicarimediatamente ao Juízo eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser intimado dos atos processuais;4. Comparecer,
mensalmente, em Juízo, para informar e justificar suas atividades (art.319 I do CPP), devendo a secretaria realizar tal controle; 5. Comparecer a todos os atos e
termos do processo, sempre que for convocado; 6. Deverá manter atividade lícita e ocupação honesta;7. Não cometer qualquer outra infração penal;8.
Proibiçãode frequentar bares, boates, casas noturnas e casas de jogos; 9. Permanecer no território da Comarca da Ilha de São Luís, dele somente podendo
ausentar-se por período superior a 10 (dez) dias, quando autorizado por decisão judicial; 10. Recolher-se, diariamente, em seu domicílio/residência, no período
noturno, inclusive nos dias de folga, salvo necessidade profissional devidamente justificada (art.319 V do CPP). 11. Não se aproximar das vítimas e testemunhas.
Advirta-seo réu que o descumprimento, imotivado, de qualquer das condições acima especificadas, ou a superveniência de fatos novos e concretos no curso do
processo, e se as circunstâncias assim exigirem, poderá ensejar, a qualquer momento, nova prisão preventiva, consoante permissivo constante no § 4º do art.
282 da lei processual penal.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se o acusado em liberdade se por outro motivo não estiver preso.Suspensas às
custas, conforme decisão do CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo nº 0002497-02.2009.2.00.0000.Intimem-se. Cumpra-se. Após arquive-se com
baixa na distribuição.São José de Ribamar(MA), 27 de agosto de 2019Juiz Francisco Ferreira de LimaAuxiliar Resp. pela 1ª Vara CriminalPortaria-CGJ
3638/2019 Resp: 102086

PROCESSO: 4232-66.2016.8.10.0058 (45882016)
AÇÃO PENAL
ACUSADO: PAULO RICARDO SANTOS REIS DA SILVA
ADVOGADO: JOÃO BISPO SEREJO FILHO ( OAB/MA 9737 )

Finalidade: Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) acusado(a)(s), DR (A). JOÃO BISPO SEREJO FILHO ( OAB/MA 9737 ),
para que informe, no prazo de 05 dias, o endereço atualizado das testemunhas não localizadas (Cledson Rodrigues Fuji e Jackson
Rabelo de Morais), a fim de que sejam intimados para comparecerem à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia
18/10/2019 às 09:00, na Sala de Audiências da 1ª Vara Criminal do termo judiciário de São José de Ribamar, Fórum Des. Lauro
Berredo Martins, localizado na Av. Gonçalves Dias, s/n, Centro, São José de Ribamar (MA) OU que os apresente na data da
audiência supra. Dado e passado o presente em 2 de setembro de 2019.

Ana Flávia Ayres Costa
Técnica Judiciário / 1ª Vara Criminal
(Assinando de ordem, nos termos do
Art. 3º, XXVIII do Provimento nº. 001/2007)

Segunda Vara Criminal de São José de Ribamar

PROCESSO Nº 0001524-77.2015.8.10.0058 (15452015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
VITIMA: Parte em Segredo de Justiça
DENUNCIADO: CARLOS FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: EDSON SILVA DE SÁ JÚNIOR ( OAB 8373-MA )
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS
Autos n.º 1524-77.2015.8.10.0058 (15452015)Classe: Ação Penal - Procedimento OrdinárioDECISÃOOs presentes autos
distribuídos, inicialmente, por sorteio para esta Vara Criminal, em 10/02/2015, em razão de comunicação de prisão em flagrante
(APDF) de CARLOS FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS, pela suposta prática de conduta capitulada no artigo 157, § 2o, incisos I
e II, do Código Penal (redação vigente à época do fato, antes a Lei nº 13.654/2018, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990).Ao
receber a comunicação da prisão em flagrante, este Juízo declinou da competência, em razão da ocorrência de crime tendo como
vítima pessoa menor de 18 anos, determinando o encaminhamento do Auto à Primeira Vara Criminal deste Termo Judiciário, por
ser competente para processamento e julgamento do feito de crimes contra criança e adolescente (fls. 58). A Primeira Vara
Criminal, por sua vez, suscitou conflito de competência em decisão cadastrada no dia 19/02/2015, remetendo os autos, contudo, a
esta Segunda Vara Criminal, para possível retratação, ressaltando que "no curso das investigações em Inquérito Policial a ser
instaurado em razão dos fatos a que se refere a prisão em flagrante ou mesmo quando do oferecimento da ação penal, a
competência poderá ser alterada, caso seja constatado motivo que torne o juiz incompetente (artigo 109, do CPP)."Ainda na
Primeira Vara Criminal, o respectivo Inquérito Policial [IP] foi protocolizado, como petição intermediária, ou seja, recebendo o
mesmo registro/número do APDF, e remetido a esta Segunda Vara Criminal.Mantida a decisão de declínio de competência e
suscitado o conflito negativo, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão declarou a competência deste Juízo,
em razão de a autoridade policial, ao concluir o Inquérito Policial, ter indiciado o ora acusado como incurso no artigo 157, § 2º,
incisos I e II, do Código Penal, redação anterior à Lei n.º 13.654/2018.Dada vista dos autos de IP ao Ministério Público, este
ofereceu denúncia contra CARLOS FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS, imputando-lhe a suposta prática das condutas
capituladas no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior a Lei nº 13.654/2018, e no artigo 244-B da Lei
nº 8.069/1990.Às fls. 98, a Denúncia foi recebida em parte.Expedido Mandado de Citação, não há notícias de seu cumprimento
pelo Oficial de Justiça.Às fls. 101, em nome do acusado, advogado não habilitado apresentou "Alegações Preliminares".Cópia de
Alvará de Soltura cumprido, expedido nos autos nº1565-44.2015.8.10.0058.Às fls. 111, a Comissão Sentenciante designou
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audiência de instrução e julgamento.Em razão da classificação da conduta na Denúncia (artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990),
vieram os autos conclusos.É o breve relatório. Fundamento e decido.Conforme se depreende dos autos, o denunciado tinha sido
autuado em flagrante por ter praticado o crime previsto no artigo 157, incisos I e II, do Código Penal, na redação vigente à época,
antes da Lei nº 13.654/2018 (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), de competência comum às duas
varas criminais deste Termo Judiciário, motivo pelo qual a Primeira Câmara Criminal decidiu que a competência seria desta
Segunda Vara Criminal, pela distribuição.Concluído o Inquérito Policial instaurado a partir do Auto de Prisão em Flagrante, o
Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o indiciado, imputando-lhe, além da prática da conduta tipificada no artigo
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (antes da Lei nº 13.654/2018), a prática da conduta tipificada no artigo 244-B, do ECA.O
crime do artigo 244-B do ECA (corrupção de menor), atribuído ao acusado, tem como vítima pessoa menor de 18 anos, sendo este
um dos elementos do tipo, estando o dispositivo, inclusive, localizado no Capítulo I do Título VII, do ECA, cujo primeiro artigo (225)
dispõe, expressamente: "Este Capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem
prejuízo do disposto na legislação penal."De sua vez, o Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão (LC
014/1991), em seu artigo 10 (com as alterações introduzidas pela LC 158/2013), dispõe que os serviços judiciários do Fórum de
São José de Ribamar serão distribuídos da seguinte forma: "(...)... VI - 1ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos crimes
de competência do juiz singular. Processamento e julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Presidência do
Tribunal do Júri. Entorpecentes. Crimes praticados contra crianças e adolescentes. Cartas Precatórias de matéria de sua
competência. Habeas Corpus; V- 2ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos crimes de competência do juiz singular.
Processamento e julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Presidência do Tribunal do Júri. Entorpecentes.
Cartas Precatórias de matéria de sua competência. Habeas Corpus".A competência em razão da matéria é absoluta,
improrrogável, e deve ser reconhecida de ofício (artigo 109 do CPP).Posto isso, com fundamento no artigo 74, caput, do Código de
Processo Penal, no artigo 5°, inciso LIII, da Constituição Federal e no artigo 10 do Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão (LC 014/1991), de ofício, declaro a incompetência deste Juízo para o exame dos fatos em questão, e, de
consequência, determino a imediata remessa destes autos, acessórios e eventuais bens vinculados, à 1ª Vara Criminal deste
Termo Judiciário, competente em razão da matéria, com baixa no sistema.Em consequência, cancelo a audiência
designada.Junte-se cópia da decisão que concedeu liberdade provisória ao acusado (autos nº 1565-44.2015.8.10.0058 e/ou
3477-76.2015.8.10.0058).Recolha-se o Mandado de Citação, com ou sem cumprimento.Intime-se o Ministério Público, por vista
dos autos, e o advogado subscritor da petição de fls. 101, via DJe.Cumpra-se com urgência.São José de Ribamar, MA, 17 de
dezembro de 2018.Gilmar de Jesus Everton ValeJuiz de Direito auxiliar, respondendo.

Segunda Vara Cível de São José de Ribamar

INTIMAÇÃO
Processo nº 1106-13.2013.8.10.0058
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Réu: N FONTINELE E CAMPOS LTDA
Advogado do Autor: Bel. Clayton Möller - OAB/RS nº21.483
Intimação dos advogados das partes para tomar ciência do despacho que segue e cumprir o ali disposto: "DESPACHO Trata-se de
processo de execução de título extrajudicial em que não foram localizados bens a penhorar. Assim, nos termos do art. 921, §1º, do
CPC, determino a suspensão dos autos, pelo prazo de 1 (um) ano. Após o prazo acima, intime-se o exequente, através de seu
advogado constituído, para indicar bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não seja localizado o executado nem
bens penhoráveis ou mantendo-se o exequente inerte, arquivem-se os autos com baixa na distribuição, nos termos do art. 921, §
2º, do CPC." Ticiany Gedeon Maciel Palácio, Juíza de Direito. Expedido o presente nesta cidade e Termo Judiciário de São José
de Ribamar, em 2 de setembro de 2019.
Markely Frazão
Aux. Judiciária/2ª Vara

INTIMAÇÃO
Processo nº 2610-20.2014.8.10.0058
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Autor: BANCO BRADESCO S/A
Réu: J VICTOR SANTOS MENDES ME, JORGE VICTOR SANTOS MENDES
Advogado(a)(s) do(a)(s) Autor: Clayton Möller - OAB/RS nº21.483
Intimação dos advogados das partes para tomar ciência do despacho que segue e cumprir o ali disposto: "Defiro o pedido de fl.93.
Determino à Secretaria Judicial que proceda à consulta e bloqueio, por meio dos convênios disponíveis nesta Unidade Judicial,
acerca dos bens em nome da parte requerida. Não sendo localizados bens em nome do réu, intime-se o autor, via DJE, para no
prazo de 15 (quinze) dias, promover os atos para regular andamento do feito, podendo requerer o que entender de direito. Na
hipótese do advogado constituído manter-se inerte, não atendendo ao determinado acima, intime-se o autor por Carta/AR, para no
prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem interesse no prosseguimento do feito e cumprir o determinado neste despacho, sob pena de
extinção do processo sem resolução do mérito. Após o cumprimento integral das determinações supramencionadas, voltem-me
conclusos. Cumpra-se." Ticiany Gedeon Maciel Palácio, Juíza de Direito. Expedido o presente nesta cidade e Termo Judiciário de
São José de Ribamar, em 2 de setembro de 2019.
Markely Frazão
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Aux. Judiciária/2ª Vara
(Assinando de ordem do MM. Juiz ANTONIO AGENOR GOMES, aux. entrância final, matrícula nº060244, respondendo pela 2ª
Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

INTIMAÇÃO
Processo nº 2773-29.2016.8.10.0058
Ação: Procedimento Comum
Autor: PALMARES CONSTRUCOES LTDA
Réu: DELCIO DE CASTRO BARROS
Advogada da parte Autora: Fernanda Maria Bittencourt Pinheiro - OAB/MA nº 3556
Advogado do Réu: Victorio de Oliveira Ricci - OAB/MA nº900
Intimação dos advogados das partes para tomar ciência do despacho que segue e cumprir o ali disposto: "DESPACHO Tendo em
vista que a testemunha arrolada pela parte requerida Fabio Roberto Correa do Espírito Santo retirou-se do Fórum sem participar
da audiência designada para o dia 29/03/2019, não compareceu para a audiência designada para o dia 08/04/2019 e também não
compareceu para a audiência designada para o dia 05/08/2019, embora devidamente intimada, conforme certidão do oficial de
justiça de fl. 199, intime-se a parte requerida, através de seu advogado constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o
que entender de direito, sob pena de aquiescer com a dispensa da referida testemunha. Intimem-se. Cumpra-se." Ticiany Gedeon
Maciel Palácio, Juíza de Direito. Expedido o presente nesta cidade e Termo Judiciário de São José de Ribamar, em 2 de setembro
de 2019.
Markely Frazão
Aux. Judiciária/2ª Vara
(Assinando de ordem do MM. Juiz ANTONIO AGENOR GOMES, aux. entrância final, matrícula nº060244,
respondendo pela 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

INTIMAÇÃO
Processo nº 79-42.2001.8.10.0049
Ação: Interdito Proibitório
Autor: ALDAIRES DE CASTRO VIANA TOCANTINS
Réu: MARIA LUCIMAR AASEBO
Advogada: Patrícia Viana Tocantins - OAB/MA nº13.780
Intimação da advogada Patrícia Viana Tocantins - OAB/MA nº13.780 para tomar ciência do despacho que segue e cumprir o ali
disposto: "DESPACHO Trata-se de pedido de desarquivamento formulado por ALDAIRES DE CASTRO VIANA TOCANTINS, sob a
alegação de correção de suposto material na sentença proferida. Sucede que o feito em questão já se encontra arquivado, tendo
decorrido um extenso lapso temporal desde a prolação da sentença e do arquivamento dos autos. Verifico, ainda, que a parte não
suscitou o suposto erro material em sede recursal, embargos de declaração, nem mesmo nas outras oportunidades em que os
autos foram desarquivados a seu pedido. Desse modo, concedo o prazo de 05(cinco) dias para que a requerente obtenha as
cópias necessárias à formulação e instrução de eventual pedido de cumprimento de sentença, a ser ajuizado no Pje. Após o
transcurso do prazo, retornem os autos ao arquivo." Ticiany Gedeon Maciel Palácio, Juíza de Direito. Expedido o presente nesta
cidade e Termo Judiciário de São José de Ribamar, em 2 de setembro de 2019.
Markely Frazão
Aux. Judiciária/2ª Vara
(Assinando de ordem do MM. Juiz ANTONIO AGENOR GOMES, aux. entrância final, matrícula nº060244, respondendo pela 2ª
Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Terceira Vara Cível de São José de Ribamar

EDITAL DE PUBLICIDADE COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Excelentíssimo Doutor MARCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA, MMº Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível do Termo
Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a todos que a este edital virem ou dele conhecimento tiverem, incluindo eventuais herdeiros e/ou interessados
incertos ou desconhecidos, nos termos do art. 259, inciso III do nCPC, que tramita na 3ª Vara Cível do Termo Judiciário de São
José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, os autos da Ação de ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74), protocolada sob o n°
0800393-92.2019.8.10.0058, em 05/02/2019, às 11:05:55, cuja parte requerente é: IRANILDE VERDE SOUSA, em face dos bens
deixados por "IRENE SILVA VERDE" . E para que chegue ao conhecimento de todos e ignorância no futuro não possam alegar, é
expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado em local próprio, na sede deste Juízo, no lugar de
costume da 3ª Vara Cível, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Dado e passado nesta Secretaria Judicial da 3ª Vara Cível do Termo
Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, aos 02 de setembro de 2019. Eu, Renata
Veiga Gomes Gedeon, Técnica Judiciária digitei.

Márcio José do Carmo Matos Costa
Juiz Titular da 3ª Vara Cível - Família e Sucessões

Processo nº: 0801073-14.2018.8.10.0058
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Interdição
Requerente: Maria da Silva Sousa
Interditando: José Da Silva Sousa

EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O Juiz Márcio José do Carmo Matos Costa, Titular da 3ª Vara da Comarca de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, na
forma da Lei, etc... TORNA PÚBLICO que na Ação de
Interdição e Nomeação de Curador nº.0801073-14.2018.8.10.0058, que tem como requerente, Maria da Silva Sousae requerido
José da Silva Sousa, foi decretada a interdição do requerido
conforme sentença assim transcrita: Trata-se de Ação INTERDIÇÃO proposta por MARIA DA SILVA SOUSA em face de JOSE DA
SILVA SOUSA, alegando, em suma, o que se segue.
Aduziu que é irmã do curatelando e que este é portador de esquizofrenia (CID 10 F20.0), o que o impossibilita de ter
relacionamento sadio com os demais integrantes de sua família, dentre os
quais se inclui a sua irmã, ora Requerente, e a sua mãe, que já se encontra em estado avançada de idade. Ao final, postulou a
procedência da demanda com a interdição do requerido. Com a
inicial vieram os documentos ids. 10838074. Curatela provisória deferida id.11870610. Audiência de interrogatório realizada,
id.14029127. Impugnação realizada pela Defensoria Pública do
Estado, id.15468859. O órgão ministerial apresentou quesitos a serem respondidos por ocasião da perícia ID.15866203. Laudo
médico atestando a incapacidade do paciente para a prática de
todos os atos da vida civil (id.20418182). O Ministério Público, em parecer conclusivo, se manifestou pela decretação da
incapacidade relativa do requerido, nomeando-se a requerente como
curadora para auxiliá-lo na prática dos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (id.21518188). É o
relatório. Passo a decidir. Inicialmente, defiro o beneficio a
assistência gratuita para requerente, nos termos da declaração de hipossuficiência e por não haver outros elementos nos autos
que contraponham a informação de hipossuficiência, nos termos
dos artigos 98 e 99, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. A curatela é o instituto jurídico através do qual se determina os limites
da incapacidade do sujeito para a prática de certos atos,
bem como se constitui um curador que venha a representá-lo ou assisti-lo nos atos jurídicos de natureza patrimonial e negocial que
venha a praticar. Com o advento do novel Estatuto da
Pessoa com Deficiência, a curatela passou a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada somente quando e
na medida em que for necessária. O legislador optou por
localizar a incapacidade no conjunto de circunstâncias que evidenciem a impossibilidade real e duradoura da pessoa querer e
entender – e que, portanto, justifiquem a curatela-, sem que o ser
humano, em toda a sua complexidade, seja reduzido ao âmbito clínico de um impedimento psíquico ou intelectual. Ou seja, o
divisor de águas da capacidade para a incapacidade não mais
reside nas características da pessoa, mas no fato de se encontrar em uma situação que as impeça, por qualquer motivo, de
confirmar ou expressar a sua vontade. Prevalece o critério da
impossibilidade de o cidadão maior tomar decisões de forma esclarecida e autônoma sobre a sua pessoa ou bens ou de
adequadamente as exprimir ou lhes dar execução. Como se depreende
da prova coligida, representada, em especial, pelo laudo pericial, o requerido é portador de psicose crônica e esquizofrenia ,
apresentando comprometimento das funções mentais do ponto
de vista intelectual, com graves alterações cognitivas, concluindo pela necessidade de curador para a prática de todos os atos da
vida civil. Em que pese o requerido ser dependente de outras
pessoas para a prática dos atos da vida civil, a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.146/2015 excluiu os portadores de
transtorno mental do rol dos absolutamente incapazes. Ou seja,
mesmo que o curatelando seja incapaz de exprimir sua vontade, sua incapacidade será apenas relativa. Assim, demonstrado
induvidosamente que o requerido é pessoa relativamente incapaz
de se autodeterminar, não há condições desta administrar seus bens e reger sua pessoa de forma plena. Dessa forma, julgo
parcialmente procedente o pedido, para decretar, com fundamento
nos arts. 4º, III, e 1.767, I, ambos do Código Civil, a incapacidade relativade JOSE DA SILVA SOUSA , nomeando curadoraMARIA
DA SILVA SOUSA,sob compromisso, com poderes
para representá-lo na prática dos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Procedam-se às publicações
previstas no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil e às
devidas comunicações à Justiça Eleitoral. Com o trânsito em julgado, expeça-se termo de curatela definitiva, bem como mandado
ao Cartório do Registro Civil deste Termo Judiciário para as
anotações devidas no Livro E, nos termos do art. 92 da Lei nº 6.015/1973, fazendo constar, ainda, determinação para que a
curatela seja anotada no registro de nascimento do curatelado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Custas suspensas diante da gratuidade deferida. São
José de Ribamar, 22/08/2019 JuizMÁRCIO JOSÉ DO
CARMO MATOS COSTA Titular da 3ª Vara Cível

Juiz Márcio José do Carmo Matos Costa
Titular da 3ª Vara do Termo de São José de Ribamar,
Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão

Processo nº 3543-56.2015.8.10.0058
Natureza: Reconhecimento e Dissolução de União Estável
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Autora: J.L
Requerido: M.F.D
Advogado do Requerido: RONALDO SOARES MALHEIRO, OAB - MA nº 10.410
Finalidade: Intimação do advogado da parte requerida para ciência do Despacho proferido nos presentes autos, transcrito a seguir:
"Intimem-se as partes para apresentação das alegações finais, no prazo de 15 dias não comum. Após, dê-se vista ao Ministério
Público para parecer conclusivo. Cumpra-se. São José de Ribamar (MA), 14 de maio de 2019. JUIZ Márcio José do Carmo Matos
Costa Titular da 3ª Vara ". Dado e passado o presente nesta secreatria cível do Termo Judiciário de São José de Ribamar,
Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, aos 02 de setembro de 2019.

Margareth de Souza Machado
Servidor Judiciário - 3ª Vara Cível
De ordem, nos Termos do art. 250, VI do nCPC
e art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA

Processo nº: 0800584-45.2016.810.0058
Natureza: ALVARÁ JUDICIAL
Requerente: M.A.C.M
Finalidade: Publicação da Sentença proferida nos autos em epígrafe, transcrita a seguir: "Vistos e examinados, M.A.C.M, qualificada nos autos, requereu a este
Juízo a concessão de Alvará Judicial para os fins de levantamento de quantia deixada em vida por Zacarias Barbosa de Miranda. O pedido veio instruído com
cópias de vários documentos. ID 4615332, consta despacho determinando ajuntada de documentos indispensáveis à propositura da presente ação. Devidamente
intimada, para promover o determinado pelo juízo, a requerente deixou transcorrer o prazo (e até o momento) sem qualquer manifestação, conforme certidão ID
15933002. Vieram conclusos os autos. Relatado. Decido. Decerto, percebe-se o total desinteresse do autor pelo processo, uma vez que o deixou paralisado por
mais de 30 (trinta) dias, apesar de intimada para promover os atos e as diligências que lhe incumbia. Considerando que a inércia da parte no desenvolvimento
regular do processo, sendo esta causa para extinção do processo sem a resolução do mérito, nada resta a este juízo a não ser declarar extinto o presente
processo. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no Art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo
Civil. Transitando em julgado esta decisão, arquive-se, dando-se baixa na distribuição. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Publique-se.
Registre-se e intimem-se. São José de Ribamar, data do sistema. JUIZ Márcio José do Carmo Matos Costa Titular da 3ª VCSJR." Dado e passado o presente
expediente nesta cidade e Termo Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, aos 02/09/2019.
Dr. Márcio José do Carmo Matos Costa
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível

Processo nº: 0800813-34.2018.810.0058
Natureza: ALVARÁ JUDICIAL
Requerente(s): I.V.S
Finalidade: Publicação da Sentença proferida nos autos em epígrafe, transcrita a seguir: "Vistos em correição, qualificado nos autos, requereu a este Juízo a
concessão de Alvará I.V.S, Judicial para os fins de levantamento de quantia deixada em vida por sua mãe Irene Silva Verde. O pedido veio instruído com cópias
de vários documentos. Determinada requisição de informações junto a instituição financeira, acerca da existência de saldos deixados pela extinta, restou
informado a inexistência destes (ID 14252263). Com vistas dos autos, o Ministério Público opinou pela sua não intervenção. Vieram conclusos os autos.
Relatado. Decido. Verifica-se da informação bancária de ID 14252263, que não há saldo positivo para levantamento. Essa situação, enquadra esta demanda nos
casos de extinção sem a apreciação de seu mérito, por falta de interesse processual, conforme se verifica da regra disposta no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil. A Jurisprudência pátria assim comanda: Processo: APL 2224020068190070 RJ 0000222-40.2006.8.19.0070 -Relator(a): DES. CAETANO
FONSECA COSTA - Julgamento: 12/07/2012 - Órgão Julgador: SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL LEVANTAMENTO
DO SALDO DO FGTS E PIS - INEXISTÊNCIA DE SALDO - FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO.- Cuida a hipótese de
requerimento de Alvará Judicial para levantamento de saldo do FGTS e PIS do falecido.- Enviado ofício à Caixa Econômica Federal (fls. 17), contendo o número
correto do PIS e do CPF do falecido, conforme declinado na exordial, no documento de fls. 10 e nas petições de fls. 27/28 e 35/36.Ofício da CEF (fls. 19)
informando a inexistência de saldo na conta do PIS/FGTS.- Falta superveniente de interesse processual.- Extinção do feito, nos termos do art. 267, VI do Código
de Processo Civil.- Recurso que se nega liminar seguimento. Considerando que a superveniência da falta do interesse processual é causa para extinção do
processo sem a resolução do mérito, nada resta a este juízo a não ser declarar extinto o presente feito. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no Art. 485, incisos VI, do Código de Processo Civil. Em face do pedido de assistência gratuita e por não haver outros
elementos nos autos que contraponham a informação de hipossuficiência, nos termos dos artigos 98 e 99, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, defiro a
assistência pleiteada. Custas suspensas. Transitando em julgado esta decisão, arquive-se, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se e intimem-
se. São José de Ribamar, data do sistema. JUIZ Márcio José do Carmo Matos Costa Titular da 3ª VCSJR.". Dado e passado o presente expediente nesta cidade
e Termo Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, aos 02/09/2019.

Dr. Márcio José do Carmo Matos Costa
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível

Processo nº: 0800885-21.2018.810.0058
Natureza: Revisional de Alimentos
Requerente(s): E.L.G
Requeridos: K.R.C.G e R.L.C.G
Finalidade: Publicação da Sentença proferida nos autos em epígrafe, transcrita a seguir: "Trata-se de Ação de Revisional de Alimentos proposta E.L.G em face
de K.R.C.G e R.L.C.G. Juntou os documentos id.10679504. Os requeridos não apresentaram contestação (id.14710593). O autor compareceu na secretaria
desta Vara e requereu a desistência da ação id.16048411. O Ministério Público, ratificou ser desnecessária a sua intervenção (id.14991374). É o breve relatório.
Decido. Inicialmente, defiro o beneficio a assistência gratuita para requerente, nos termos da declaração de hipossuficiência e por não haver outros elementos
nos autos que contraponham a informação de hipossuficiência, nos termos dos artigos 98 e 99, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. Dentre as causas de
extinção do processo, sem resolução do mérito, elencadas no artigo 485, do Código de Processo Civil, está a desistência, prevista em seu inciso VIII. Após a
citação, o pedido de desistência deve contar com a anuência do réu, conforme o parágrafo 4º do citado artigo. No caso em tela, a parte autora requereu
desistência do processo, sendo que os réus são reveis. Assim, não há óbice que a autoridade judicial defira o pedido e ponha termo final ao presente processo.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, pela desistência
manifestada nos autos. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência. Arquivem-se os presentes autos, com baixa na distribuição. São José
de Ribamar, 07 de dezembro de 2018. JUIZ Márcio José do Carmo Matos Costa Titular da 3ª Vara Cível de SJR". Dado e passado o presente expediente nesta
cidade e Terrmo Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, aos 02/09/2019.
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Dr. Márcio José do Carmo Matos Costa
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível

Processo nº: 0801796-67.2017.810.0058
Natureza: DIVÓRCIO LITIGIOSO
Requerente(s): I..C.A
Requerido(a): S.M.S
Finalidade: Publicação da Sentença proferida nos autos em epígrafe, transcrita a seguir: "Trata-se de Ação de Divórcio promovida por I.A.S em face de S.M.S,
ambos devidamente qualificados. Alegou que se casou com o requerido em 13/06/2001; que desta nasceram dois filhos L.A.S, nascida no dia 01 de setembro de
1999 e S.M.S.J, nascido no dia 05 de agosto de 2002, de quem postula a guarda. Da união o casal não adquiriram bens a partilhar. Juntou os documentos com a
inicial. Devidamente citado (Id 8512855), o réu deixou escoar o prazo para contestar, conforme certidão (Id 12975360). Com vista ao Ministério Público, este
manifestou-se (Id 13336976) É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. A autora requer a decretação do
divórcio, com base na separação de fato ( 13 anos), bem como pugna pelo nome de solteira, I.C.A. Nos termos da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional n.º 66/2010, para a decretação do divórcio, basta que a parte se manifeste nesse sentido, in verbis: Constituição Federal: “Art. 226.
...§ 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.” Dessa forma, ante a manifestação favorável de um dos cônjuges, impera a decretação do divórcio
requerido, uma vez que não se pode manter o vínculo conjugal entre as partes por prazo indefinido pelo simples fato de a autora não saber declinar a exata
localização do requerido. No que tange à guarda do filho menor do casal, o art. 1.583, § 2º, do Código Civil, dispõe que a guarda seja em favor da requerente,
assegurando o direito de visitas ao requerido. No caso em análise, constata-se que a mãe, ora requerente, tem a posse de fato do menor desde que se separou
do pai deste, reunindo a autora no momento, as melhores condições visando os melhores interesses da criança. Por outro lado, a regulamentação do pedido de
guarda não encontrou óbice antes a ausência de contestação do requerido. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para decretar o divórcio de I.A.S e
S.M.S , que voltará a usar o nome de solteira, I.C.A. Concedo, ainda, a guarda do menor S.M.S.J à requerente, extinguindo-se o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em face do documento Id 7380706(declaração de hipossuficiência) e por não haver
elementos nos autos que contraponham informação de hipossuficiência, nos ternos dos artigos 98 e 99, § 3º e 4º, do Código de Processo Civil, defiro a
assistência pleiteata. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado
averbatório ao Cartório do Registro Civil. Arquivem-se com baixa na distribuição. São José de Ribamar, data do sistema Juiz Márcio José do Carmo Matos Costa
Titular da 3ª Vara Cível". Dado e passado o presente expediente nesta cidade e Termo Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado
do Maranhão, aos 02/09/2019.
Dr. Márcio José do Carmo Matos Costa
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível

Processo nº: 0801977-34.2018.810.0058
Natureza: Divórcio Litigioso
Requerente(s):J.L.M
Requerida: A.C.C.M
Finalidade: Publicação da Sentença proferida nos autos em epígrafe, transcrita a seguir: "Vistos e examinados, Trata-se de Ação de Divórcio promovida por
Joaquim da L.M. em face de A.C.C.M, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega o requerente que contraiu matrimônio com a requerida em 08/09/1989;
que tiveram não tiveram filhos; e, que não adquiriram bens a partilhar. Devidamente citada, a requerida não apresentou contestação, conforme certidão ID
16103137. É o Relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, uma vez que a matéria tratada nestes autos é essencialmente de
direito, prescindindo da produção de demais provas que não as documentais já constantes dos autos, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil. Nos termos da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 66/2010, para a decretação do divórcio, basta que a
parte se manifeste nesse sentido, in verbis: Constituição Federal: “Art. 226. ....§ 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.” A requerida, embora
devidamente citada, não apresentou contestação, motivo pelo qual declaro sua revelia. Contudo, é sabido que nas ações de estado a revelia não possui efeito
absoluto. Por outro lado, também é sabido, que para a decretação do divórcio, em face da norma constitucional, não se faz necessário a anuência do outro
cônjuge, mas tão somente o pedido. Outro ponto a ser observado, é a informação de não litígio em relação a partilha dos bens, guarda e alimentos de filhos.
Dessa forma, ante a manifestação favorável de uma das partes e silêncio da outra, impera a decretação do divórcio pleiteado. Importante salientar, ainda, que a
Jurisprudência e a doutrina pátrias são tranquilas em afirmar que não há mais que se cogitar em culpa nas ações de divórcio. Assim, não há mais necessidade
em se apontar um ou outro culpado pelo insucesso da relação matrimonial, até mesmo para se analisar o direito do cônjuge a permanecer utilizando o antigo
nome de casado. Nesse sentido, portanto, devem ser analisados os parágrafos do art. 1.578 do CC/02. Em relação ao nome, verifica-se que a requerida o
modificou com a realização do casamento e, não havendo manifestação da mesma para alteração, o nome de casada deve ser mantido. Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE o pedido para decretar o divórcio de J.L.M e A.C.C.M, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da assistência gratuita, uma fez que a requerente comprovou sua hipossuficiência financeira. Custas suspensas.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado averbatório ao Cartório do Registro Civil competente e arquivem-se com baixa na distribuição. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. São José de Ribamar, data do sistema. JUIZ Márcio José do Carmo Matos Costa Titular da 3ª Vara Cível". Dado e passado o presente
expediente nesta cidade e Termo Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, aos 02/09/2019.

Dr. Márcio José do Carmo Matos Costa
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível

Processo nº: 0804019-90.2017.810.0058
Natureza: Divórcio Litigioso
Requerente(s): L.R.S
Requerido(a): F.A.P.S
Finalidade: Publicação da Sentença proferida nos autos em epígrafe, transcrita a seguir: "Vistos e examinados, Trata-se de Ação de Divórcio promovida por
L.R.S em face de F.A.P.S, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente que contraiu matrimônio com o requerido em 23/07/1992; que tiveram
uma filha, maior de idade, e que da união não constituíram bens a partilhar. Postulou a procedência do pedido, com a consequente decretação do divórcio.
Juntou os documentos com a inicial. Despacho inicial (ID 9210955). Consta certidão do requerido, que não foi localizado no endereço apontado na inicial (ID
10168295). Devidamente intimada a Defensoria Pública, não se manifestou conforme certidão (ID 13926052). Manifestação do Ministério Publico. (ID14298481)
É o breve relatório. Decido. Inicialmente defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Conforme se verifica dos autos, a requerente, sem justificativa de
sua ausência, demonstrando falta de interesse no prosseguimento da presente ação. Dessa forma, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Em face do documento ID9041228 (declaração de hipossuficiência) e por não haver elementos nos autos que
contraponham informação de hipossuficiência, nos ternos dos artigos 98 e 99, § 3º e 4º, do Código de Processo Civil, defiro a assistência pleiteada. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Arquivem-se os presentes autos, com baixa na distribuição. São José de Ribamar, data do sistema
Juiz MÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA Titular da 3ª Vara Cível". Dado e passado o presente expediente nesta cidade e Termo Judiciário de São José
de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, aos 02/09/2019.
Dr. Márcio José do Carmo Matos Costa
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível
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São Luís Gonzaga do Maranhão

PROCESSO Nº 0000391-45.2019.8.10.0127 (3932019)
AÇÃO: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL | REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
REPRESENTANTE: BISMARCK MORAES SALAZAR 
ADVOGADO: BISMARCK MORAIS SALAZAR ( OAB 11011-MA )
REPRESENTADO: BENEDITO AGUIAR NETO 

ATO ORDINÁRIO: Em virtude das atribuições que me são conferidas em obediência ao que dispõe o art. 93, inc. XIV da CF, art. 152, VI do CPC e por
determinação judicial, pratico o seguinte ato ordinatório: 1. Agendo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 06/11/2019 às 10:00.2. Cumpra-se conforme
despacho de fl. 15.São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 30 de agosto de 2019.Francisco José Bogéa da SilvaSecretário JudicialMat. 116764-TJMA.

PROCESSO Nº 0000030-28.2019.8.10.0127 (302019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOANA DE JESUS PEREIRA FALCÃO 
ADVOGADO: EDVANIA VERGINIA DA SILVA ( OAB 12062A-MA )
REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

DECISÃO - Sobre os depósitos de fl. 106, diga a parte autora em 05 (cinco) dias.Aguardar a iniciativa da parte autora pelo prazo de 05 (cinco) dias, remetendo-
se os autos em seguida para o arquivo provisório, com as anotações devidas no Themis PG. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 30 de agosto de 2019.
SELECINA HENRIQUE LOCATELLIJuíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000031-13.2019.8.10.0127 (312019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOANA DE JESUS PEREIRA FALCÃO 
ADVOGADO: EDVANIA VERGINIA DA SILVA ( OAB 12062A-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO 
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

DECISÃO - Sobre os depósitos de fl. 117, diga a parte autora em 05 (cinco) dias.Aguardar a iniciativa da parte autora pelo prazo de 05 (cinco) dias, remetendo-
se os autos em seguida para o arquivo provisório, com as anotações devidas no Themis PG. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 30 de agosto de 2019.
SELECINA HENRIQUE LOCATELLIJuíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000039-58.2017.8.10.0127 (392017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: GELCI MOURAS 
ADVOGADO: EDVANIA VERGINIA DA SILVA ( OAB 12062A-MA ) e MANOEL CESÁRIO FILHO ( OAB 4680-MA )
REU: MUNICIPIO DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO 
ADVOGADO: EDUARDO SILVA FERNANDES ( OAB 7273-MA )

DECISÃO: Ante a manifestação do executado, informando que concorda com os cálculos, alternativa não resta a esse juízo senão homologar os cálculos
apresentados pelo exequente, como de fato os homologo.Como a quantia exequenda supera o limite estabelecido pela Lei Municipal n. 448/2011 para
Requisição de Pequeno Valor - RPV, expeça-se ofício requisitório de precatório ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, observando-se o disposto nos arts. 532 e 533, II, do RITJMA.Intime-se as partes e seus respectivos advogados desta decisão.Com o
recebimento dos cálculos apresentados, arquivem-se.Uma via desta decisão poderá ser utilizada como MANDADO.Publique-se. Cumpra-se.São Luís Gonzaga
do Maranhão-MA, 27 de agosto de 2019.SELECINA HENRIQUE LOCATELLIJuíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000040-43.2017.8.10.0127 (402017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: OCIMAR CONCEIÇÃO DA SILVA 
ADVOGADO: EDVANIA VERGINIA DA SILVA ( OAB 12062A-MA ) e MANOEL CESÁRIO FILHO ( OAB 4680-MA )
REU: MUNICIPIO DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO 
ADVOGADO: EDUARDO SILVA FERNANDES ( OAB 7273-MA )

DECISÃO: Ante a manifestação do executado, informando que concorda com os cálculos, alternativa não resta a esse juízo senão homologar os cálculos
apresentados pelo exequente, como de fato os homologo.Como a quantia exequenda supera o limite estabelecido pela Lei Municipal n. 448/2011 para
Requisição de Pequeno Valor - RPV, expeça-se ofício requisitório de precatório ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, observando-se o disposto nos arts. 532 e 533, II, do RITJMA.Intime-se as partes e seus respectivos advogados desta decisão.Com o
recebimento dos cálculos apresentados, arquivem-se.Uma via desta decisão poderá ser utilizada como MANDADO.Publique-se. Cumpra-se.São Luís Gonzaga
do Maranhão-MA, 27 de agosto de 2019.SELECINA HENRIQUE LOCATELLIJuíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000041-28.2017.8.10.0127 (412017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS SILVA CASTRO 
ADVOGADO: EDVANIA VERGINIA DA SILVA ( OAB 12062A-MA ) e MANOEL CESÁRIO FILHO ( OAB 4680-MA )
REU: MUNICIPIO DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO 
ADVOGADO: EDUARDO SILVA FERNANDES ( OAB 7273-MA )
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DECISÃO: Ante a manifestação do executado, informando que concorda com os cálculos, alternativa não resta a esse juízo senão homologar os cálculos
apresentados pelo exequente, como de fato os homologo.Como a quantia exequenda supera o limite estabelecido pela Lei Municipal n. 448/2011 para
Requisição de Pequeno Valor - RPV, expeça-se ofício requisitório de precatório ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, observando-se o disposto nos arts. 532 e 533, II, do RITJMA.Intime-se as partes e seus respectivos advogados desta decisão.Com o
recebimento dos cálculos apresentados, arquivem-se.Uma via desta decisão poderá ser utilizada como MANDADO.Publique-se. Cumpra-se.São Luís Gonzaga
do Maranhão-MA, 27 de agosto de 2019.SELECINA HENRIQUE LOCATELLIJuíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000129-23.2004.8.10.0127 (1292004)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQUERENTE: CONSORCIO NACIONAL IMPERIAL S/C LTDA 
ADVOGADO: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM ( OAB 11078A-MA )
REQUERIDO: ANTONIO PEREIRA COSTA 
ADVOGADO: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM ( OAB 11078A-MA )

DECISÃO: 1. Ante a manifestação da exequente as fls. 116/117, indefiro o pedido. 2. Determino que: I. Seja intimado a parte
exequente, por seu advogado, para no prazo de 10(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito.
Cumpra-se com brevidade. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 22 de agosto de 2019. SELECINA HENRIQUE LOCATELLI,
Juíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000183-03.2015.8.10.0127 (1832015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FRANCISCA DA SILVA CASTRO 
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )
REU: SERASA EXPERIAN 
ADVOGADO: JOÃO HUMBERTO MARTORELLI ( OAB 7489-PE ) e MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES ( OAB 21449-PE ) e ULISSES
CÉSAR MARTINS DE SOUSA ( OAB 4462-MA )

DECISÃORecebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 520 e seus incisos do CPC.Intime-se a parte apelada para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 518). Apos, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado.Publique-se. Cumpra-se.São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 29 de agosto de 2019.SELECINA HENRIQUE LOCATELLIJuíza de Direito da Comarca de
São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000884-95.2014.8.10.0127 (8842014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: Parte em Segredo de Justiça e DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO MARANHÃO
ACUSADO: GERLENE PEREIRA CASTRO e RONALDO PEREIRA CASTRO
ADVOGADO: BISMARCK MORAIS SALAZAR ( OAB 11011-MA ) e BISMARCK MORAIS SALAZAR ( OAB 11011-MA ) e RODOLPHO MAGNO POLICARPO
CAVALCANTI ( OAB 12703-MA ) e RODOLPHO MAGNO POLICARPO CAVALCANTI ( OAB 12703-MA )

DECISÃO: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva requerido por Gislene Pereira Castro e Ronaldo Pereira Castro, sendo que este se encontra
preso desde o dia 22 de agosto de 2019, ambos, respondendo pela prática da conduta descrita no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro.À fl. 99/101, consta a
sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e ainda determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor dos requerentes.Para
subsidiar seu pedido de fls. 147/160, os requerentes alegam que "responderam as acusações em liberdade durante toda a instrução processual, não tendo
ocorrido quaisquer fatos novos que justificassem a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere, quando da sentença" de forma que, segundo eles, a não
ocorrência de fatos novos, não justifica a "imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere, quando da sentença".À fls. 159/160, consta declarações assinadas por
dois proprietários de empresas, nas quais declaram, que os acusados, atualmente exercem a atividade laborativa em sua empresa.É o breve relatório.Após
análise dos autos, forçoso reconhecer, que o pedido deve ser deferido.É que inobstante, em um primeiro momento, tenha esse juízo entendido pela existência de
motivação concreta para a decretação da segregação cautelar do indiciado, após analisar a manifestação do Ministério Público através de seu ilustre Promotor,
entendo que razão assiste, quanto as alegações a seguir relatadas. O caso sub examine trata de crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior
a 4 (quatro) anos, sendo cabível, em tese, a segregação cautelar dos requerentes, conforme preceitua o artigo 313 , inciso I , do Código de Processo
Penal.Passo a analisar os requisitos para a manutenção do decreto prisional.No tocante à primeira acusada (Gislene Pereira Castro), verifico que esta, por não
ser encontrada no endereço constante nos autos (certidão de fl. 66vº), não compareceu em ato processual consubstanciado em audiência de instrução realizada
no dia 12 de maio de 2016 (fl. 67), razão pela qual, o Juízo do feito, decretou sua revelia de forma acertada, com amparo no artigo 367 do CPP.Da mesma forma,
observo que consta às fls. 129/130 a Publicação do Edital de Intimação da Sentença em desfavor desta acusada, justamente pelo fato desta não ser localizada
em seu endereço, conforme certidão do meirinho de fl. 128vº.Ocorre que, por ora, não há se falar em risco à aplicação da lei penal ou da instrução processual,
uma vez que, em momento seguinte, a requerente trouxe aos autos documentos comprobatórios de residência atual e emprego, inexistindo outros fatos
concretos a demonstrar sua periculosidade social ou risco à instrução processual, mesmo porque já encerrada a fase de formação da culpa, cuja pretensão
recursal encontra-se devidamente processada e demonstrada nos autos.Nesse caso, após detida análise do pedido liberatório e demais documentos carreados
aos autos posteriormente ao decreto prisional, entendo que razão assiste ao requerente, pois a segregação antecipada se mostra desproporcional, revelando-se
devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, considerando-se a primariedade da acusada e as circunstâncias acima apontadas, a fim de
que seja re vogada a prisão preventiva da requerente, impondo-se-lhe, em substituição, as medidas cautelares alternativas descritas no art. 319 do Código de
Processo Penal Por outro lado, no que se refere ao segundo requerente (Ronaldo Pereira Castro), verifico que este participou de todos os atos processuais,
encontrando-se preso, contudo, após prolação da sentença deste douto juízo.Ocorre que, bem analisados os autos, tenho que, nesse momento processual,
inexiste, em concreto, demonstração de que há risco de fuga do requerente (aplicação da lei penal); discriminação da justificativa de que o Acusado impediria ou
dificultaria a produção de provas (conveniência da instrução criminal); bem como os elementos concretos a fundamentar a segregação cautelar (garantia da
ordem pública).Além disso, não verifico ser o caso de execução provisória da pena, já que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é possível
a execução provisória da pena somente após a confirmação da sentença em segundo grau, antes mesmo do trânsito em julgado, circunstância, contudo, não
demonstrada nos autos, porquanto pendente de exame a impugnação recursal do réu em segundo grau.Também em relação ao requerente entendo ser
adequada e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, considerando-se as circunstâncias acima apontadas, a fim de que seja revogada a prisão
preventiva do requerente, impondo-se-lhe, em substituição, as medidas cautelares alternativas descritas no art. 319 do Código de Processo Penal Forte nessas
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razões, superado o fundamento que ensejou o seu decreto cautelar, em conformidade com o parecer ministerial, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DOS
ACUSADOS RONALDO PEREIRA CASTRO E GERLENE PEREIRA CASTRO, mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos
incisos I, III, IV e V do CPP, quais sejam: Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:I - comparecimento em juízo, para declarar eventual mudança de
endereço;III - proibição de ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação a este Juízo;IV - proibição de frequentar bares, boates ou similares, a fim de evitar
o risco de novas infrações;V- Proibição de manter contato com a vítima, em decorrência do ato praticado.Expeça-se termo de compromisso, com advertência de
que as violações das medidas impostas poderão causar decretação da prisão preventiva.Atribuo a esta decisão ALVARÁ DE SOLTURA e atestado de ciência
das condições impostas aos autuados. Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público.Cumpra-se com brevidade. São Luís Gonzaga do Maranhão (MA),
02 de setembro de 2019.Selecina Henrique LocatelliJuíza de Direito Titular da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão.

PROCESSO Nº 0001137-78.2017.8.10.0127 (11382017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ADRIANA SOUSA DA SILVA 
ADVOGADO: FRANCISCO FLADSON MESQUITA OLIVEIRA ( OAB 16192-MA )
REQUERIDO: A. L. DA LUZ FILHO EIRELE-ME 
ADVOGADO: ATOS PAULO NOGUEIRA OTAVIANO ( OAB 17475-MA )

DECISÃO: Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995.Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo para pôr fim ao
presente litígio, referente ao processo nº 1137-78.2017.8.10.0127 mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o pagamento
do acordo realizado mediante cheque em nome patrono do autor, FRANCISCO FLADSON MESQUITA OLIVEIRA, em 30 de agosto a primeira com 50% do valor
e segunda 30 setembro de 2019, conforme fls. 42/43.Nesse cenário, estando às partes em acordo quanto à forma de pôr fim à demanda, a esse juízo alternativa
não resta senão a de homologar, como de fato HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, ao tempo em
que decreto a extinção do feito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.Sem custas e honorários advocatícios. Registre-se. Intimem-se.Tendo em vista que as
partes renunciaram ao prazo recursal, arquive-se de pronto o feito, com as baixas devidas.São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 27 de agosto de
2019.SELECINA HENRIQUE LOCATELLIJuíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0001248-62.2017.8.10.0127 (12492017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO 
ADVOGADO: CARLOS LEANDRO DA SILVA COSTA ( OAB 16060-MA )
REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 
ADVOGADO: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR ( OAB 9515A-MA )

DECISÃOInstadas a apresentarem alegações finais, a parte autora se manifestou pela procedência de todos os pedidos da incial, ao passo que a parte ré
pugnou pela produção de prova pericial.Pela própria natureza do bem da vida pleiteado, que tem como pano de fundo a comprovação de lesão a ensejar sequela
permanente em decorrência de acidente envolvendo veículo automotor, reputo imprescindível a realização de prova pericial, sobretudo para quantificar o valor
eventualmente devido a título de indenização, nos termos da legislação de regência. Assim, defiro o pedido de prova pericial formulado pela ré, ao tempo em que
nomeio como perito oficial o médico NEMÉSIO GARCIA DO NASCIMENTO FILHO, CRM-MA 8740, que deverá servir escrupulosamente, independentemente de
compromisso, realizando exame em data e local a respeito do qual se dará ciência às partes, ficando estas cientificadas de que poderão, em 10 (dez) dias,
indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, bem assim especificar se possuem interesse na produção de outras provas, reputando-se o silêncio como
aquiescência para o julgamento do feito no estado em que se encontra.Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação do laudo pericial, após o que poderão
as partes apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 477, §1º do CPC.Arbitro como honorários periciais o valor de R$ 200,00
(duzentos) reais, que devem ser adiantados pela requerida em até 10 (dez) dias, contados da ciência da presente decisão, sob pena do decaimento da prova ora
deferida e julgamento do feito no estado em que se encontra.Deverá a secretaria encaminhar ao perito acima nomeado os quesitos deste Juízo, ora anexados,
assim como cópia dos quesitos, apresentado pela parte ré e aqueles eventualmente apresentados pela parte autora.Intimem-se as partes, por seus
procuradores, e o perito desta decisão, ressaltando-se que o não comparecimento do autor na perícia, acarretará a extinção do processo sem resolução do
mérito.Uma via desta decisão poderá ser utilizada como MANDADO.São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 26 de agosto de 2019.SELECINA HENRIQUE
LOCATELLIJuíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000206-80.2014.8.10.0127 (2062014)
AÇÃO: INCIDENTES | IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL OU SIMPLES
IMPUGNANTE: MARCIA ADRIANA SANTOS DAMASCENA 
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )
IMPUGNADO: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SÃO LUIS 
ADVOGADO: JOSÉ CALDAS GOIS ( OAB 609-MA )

DESPACHO: Cientifiquem-se as partes acerca do retorno dos autos da superior instância, para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15
dias.Não havendo manifestação, arquivem-se os autos com as baixas devidas.São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 27 de agosto de 2019.SELECINA
HENRIQUE LOCATELLIJuíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000218-02.2011.8.10.0127 (2182011)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
AUTOR: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONCÓRCIOS LTDA 
ADVOGADO: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM ( OAB 11078A-MA )
REU: RAIMUNDO NONATO MENDES 

DESPACHO: Intime-se a parte autora, por seu advogado, para, no prazo de 10 dias, se manifestar acerca da certidão de fl. 71/71-
V, requerendo o que entender de direito, sob pena extinção. Cumpra-se com brevidade. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 22
de agosto de 2019. SELECINA HENRIQUE LOCATELLI, Juíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000247-96.2004.8.10.0127 (2472004)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
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EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQUERENTE: Parte em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: JOSE TAVARES LEITE ( OAB 5092-MA )
REQUERIDO: Parte em Segredo de Justiça 

DESPACHO: Intime-se a parte autora, por seu advogado, para, no prazo de 10 dias, se manifestar acerca da certidão de fl.
128/128-V, requerendo o que entender de direito, sob pena arquivamento. Cumpra-se com brevidade. São Luís Gonzaga do
Maranhão-MA, 22 de agosto de 2019. SELECINA HENRIQUE LOCATELLI, Juíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-
MA.

PROCESSO Nº 0000268-28.2011.8.10.0127 (2682011)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXEQUENTE: MARIA ZILDA LAGO OLIVEIRA 
ADVOGADO: MARIA ZILDA LAGO OLIVEIRA ( OAB 2920-MA )
EXECUTADO: ESTADO DO MARANHAO 

DESPACHO: Ante o decurso do prazo, intime-se a parte exequente, para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos autos,
requerendo o que entender de direito, sob pena extinção. Cumpra-se com brevidade. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 22 de
agosto de 2019. SELECINA HENRIQUE LOCATELLI, Juíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000328-98.2011.8.10.0127 (3282011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: BISMARCK MORAES SALAZAR 
ADVOGADO: THIAGO AFONSO PINHEIRO RODRIGUES ( OAB 10037-MA )
REU: ZACARIAS DA CONCEIÇÃO SOUSA 
ADVOGADO: EDNA CRISTINA MIRANDA RODRIGUES ( OAB 10210-MA )

DESPACHO: Ante o decurso do prazo, intime-se a parte requerente, para, no prazo de 10 dias, se manifestar nos autos,
requerendo o que entender de direito, sob pena arquivamento. Cumpra-se com brevidade. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 22
de agosto de 2019. SELECINA HENRIQUE LOCATELLI, Juíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000331-77.2016.8.10.0127 (3412016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA 
ADVOGADO: BISMARCK MORAIS SALAZAR ( OAB 11011-MA )
REQUERIDO: CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA 

DESPACHO: Intime-se a parte autora, por seu advogado, para, no prazo de 10 dias, se manifestar acerca da certidão de fl. 40,
requerendo o que entender de direito, sob pena extinção. Cumpra-se com brevidade. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 22 de
agosto de 2019. SELECINA HENRIQUE LOCATELLI, Juíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000420-32.2018.8.10.0127 (4232018)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: DOMINGOS DA COSTA 
ADVOGADO: FRANCISCO FLADSON MESQUITA OLIVEIRA ( OAB 16192-MA )
REU: ANTONIO ANDERSON SANTOS 

DESPACHO - Intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 dias, se manifestar acerca da certidão de fls. 20-V, requerendo o que
entender de direito, sob pena extinção.Cumpra-se com brevidade.São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 30 de agosto de 2019.SELECINA HENRIQUE
LOCATELLIJuíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000484-52.2012.8.10.0127 (4842012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO PANAMERICANO S/A 
ADVOGADO: FLAVIA PATRICIA LEITE CORDEIRO ( OAB 4809-MA )
REU: CLÁUDIO SANTOS SILVA 

DESPACHO: Intime-se a parte autora, por seu advogado, para, no prazo de 10 dias, se manifestar acerca da certidão de fl. 49,
requerendo o que entender de direito, sob pena arquivamento. Cumpra-se com brevidade. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 22
de agosto de 2019.S ELECINA HENRIQUE LOCATELLI, Juíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000522-93.2014.8.10.0127 (5222014)
AÇÃO: ATOS E EXPEDIENTES | PETIÇÃO CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA NOBRE 
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ADVOGADO: MARIA CELESTE SANTOS SOUSA ( OAB 4896-MA )
REQUERIDO: ROBERTO DE ARAÚJO MENEZES 

DESPACHO: Ante o decurso do prazo, intime-se a parte requerente, para, no prazo de 10 dias, se manifestar nos autos,
requerendo o que entender de direito, sob pena arquivamento. Cumpra-se com brevidade. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 22
de agosto de 2019. SELECINA HENRIQUE LOCATELLI, Juíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000555-78.2017.8.10.0127 (5562017)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: ALZIRA PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: CARLOS LEANDRO DA SILVA COSTA ( OAB 16060-MA )
REQUERIDO: ANTONIO JOSE SILVA SANTOS 

DESPACHO: Intime-se a parte requerente, por seu advogado, para, no prazo de 10 dias, se manifestar acerca da certidão de fl.
25, requerendo o que entender de direito, sob pena extinção. Cumpra-se com brevidade. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 22
de agosto de 2019. SELECINA HENRIQUE LOCATELLI, Juíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000663-44.2016.8.10.0127 (6742016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: CELSO MARCON ( OAB 8104A-MA )
REQUERIDO: FRANCISCO FILOMENO 

DESPACHO: Intime-se a parte autora, por seu advogado, para, no prazo de 10 dias, se manifestar acerca da certidão de fl. 49/49-
V, requerendo o que entender de direito, sob pena extinção. Cumpra-se com brevidade. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 22
de agosto de 2019. SELECINA HENRIQUE LOCATELLI, Juíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0001091-26.2016.8.10.0127 (11032016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO: RAILSY CRISTINA ASSUNÇÃO PINTO ( OAB 13025-MA )
REQUERIDO: ANA DE LOURDES ALVES DA SILVA 

DESPACHO: Intime-se a parte autora, por seu advogado, para, no prazo de 10 dias, se manifestar acerca da certidão de fl.
145/145-V, requerendo o que entender de direito, sob pena extinção. Cumpra-se com brevidade. São Luís Gonzaga do Maranhão-
MA, 22 de agosto de 2019. SELECINA HENRIQUE LOCATELLI, Juíza de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
N.º do Expediente: 8579211

PROCESSO Nº: 134-20.2019.8.10.0127 (1352019)
DENOMINAÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
DATA DO AJUIZAMENTO:13/02/2019 16:24:03 Mat.: 116947
REQUERENTE: J. S. V. DOS S.
REQUERIDO: E. S. P.

A Juíza Selecina Henrique Locatelli, Titular da Comarca de Sao Luis Gonzaga do Maranhao, Estado do Maranhão.

FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem, dele conhecimento tiverem ou interessar possa, que neste Juízo e
Secretaria Judicial, tramita os autos informados acima que tem como parte autora J. S. V. DOS S. e como parte requerida E. S. P.
atualmente ambos em local incerto e não sabido. E Através do presente ficando o mesmo devidamente INTIMADOS do teor da
sentença a seguir transcrita sua parte dispositiva: "Estando o acordo em plena consonância com a legislação que regulamenta a
matéria, e sendo o órgão ministerial favorável ao acordo celebrado, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o
acordo firmado entre as partes nos termos em que aqui foram estipulados e, em consequência, extingo o processo com apreciação
do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários. Após o trânsito em julgado da
sentença, arquivem com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. São Luís
Gonzaga do Maranhão, 25 de fevereiro de 2019. SECELINA HENRIQUE LOCATELLI Juíza de Direito da Comarca de São Luís
Gonzaga- MA". E para que não seja alegada ignorância, mandou expedir o presente Edital que será afixado no Fórum local, na
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão, aos 22 de agosto de 2019. Eu,
______, Maria Martha Ferreira Gomes, Mat: 116947, digitei. Eu, ______, Francisco José Bogéa da Silva, Secretário Judicial,
conferi e subscrevi. Selecina Henrique Locatelli - Juíza de Direito.

PROCESSO Nº 0000197-79.2018.8.10.0127 (1982018)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
REQUERENTE: CLEANE SILVA DE SOUSA 
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ADVOGADO: ATOS PAULO NOGUEIRA OTAVIANO ( OAB 17475-MA )

SENTENÇA: CLEANE SILVA DE SOUSA, qualificada às fls. 02, através de advogado regularmente constituído, ajuizou esta demanda, objetivando a
INTERDIÇÃO de CLECIANE SILVA DE SOUSA. Inicial instruída com os documentos de fls. 06/15.Em seguida, foi realizada audiência de instrução e julgamento
no dia 09 de agosto de 2018, oportunidade na qual foram inquiridas as partes, bem como foi dispensada a produção de prova pericial, tendo em vista que o laudo
médico de fls. 13 corroborou as impressões obtidas pela Magistrada durante o interrogatório da interditanda e também face à inexistência de médico psiquiatra
para atuar como perito nesta comarca (fls.21).Nomeado curador especial à fl. 21, o qual apresentou contestação por negativa geral às fls. 24/26.Instado a se
manifestar, o representante do Ministério Público ofertou seu parecer, pelo deferimento dos pedidos da parte requerente, nomeando-a curadora de CLECIANE
SILVA DE SOUSA.Vieram os autos conclusos para julgamento. É O RELATO DO NECESSÁRIO. PASSO À ANÁLISE PARA, FUNDAMENTADAMENTE,
DECIDIR. Compulsando-se detidamente os autos, tem-se, diante das alegações produzidas, bem como pela documentação constante no feito, que o deferimento
do pedido é medida que se impõe.Com efeito, além das impressões colhidas na audiência de instrução e julgamento, o Laudo Médico é enfático e esclarecedor
ao reconhecer a incapacidade civil do interditando, uma vez que restou reconhecido pela expert que o mesmo é portador de Retardo Mental profundo, CID 10
F73, doença mental esta que o torna absolutamente incapaz de reger os atos da vida civil.Ademais, observa-se a capacidade civil da requerente, bem como a
sua legitimidade para postular, face a disposição contida no art. 747, II do CPC.Impende salientar, ainda, que, in casu, atendida a legislação pertinente à matéria,
consoante o teor constante nos arts. 747 a 751 do CPC. Face ao exposto, com suporte no conteúdo dos autos e dispositivos legais pertinentes à matéria, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado a este Juízo, para declarar a incapacidade civil de CLECIANE SILVA DE SOUSA, decretando, por conseguinte, sua
INTERDIÇÃO, e nomeando-lhe curadora a sua irmã ora requerente, Sr(a). CLEANE SILVA DE SOUSA, que, a partir do presente momento, deve assumir todos
os ônus inerentes ao encargo, e consequentes poderes, inclusive de representar o interditado em todos os atos da vida civil perante quaisquer instituições
públicas ou privadas.Anote-se os termos da presente no Registro das Pessoas Naturais desta Comarca, publicando-a, em seguida, na rede mundial de
computadores, no sítio do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6
(seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interditado e
do curador, a causa da interdição, os limites da curatela, de acordo com previsão contida no art. 755, §3º do CPC. Por fim, restam suspensos os direitos políticos
do interditado (art. 15, II da CF) e o cancelamento do seu alistamento eleitoral (art. 71, II do Código Eleitoral), devendo, para tanto, ser oficiado o Cartório Eleitoral
desta cidade e Comarca.Oportunamente, feitas as anotações e comunicações de praxe, encaminhem-se os autos ao arquivo.Sem custas e honorários
advocatícios. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 24 de julho de 2019. SELECINA HENRIQUE LOCATELLI, Juíza de
Direito da Comarca de São Luís Gonzaga-MA.

PROCESSO Nº 0000073-04.2015.8.10.0127 (732015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOANA DE DEUS DO CARMO 
ADVOGADO: FILOMENO RIBEIRO NETO ( OAB 11472-MA )
REU: CLAUDINO S/A - LOJAS DE DEPARTAMENTOS (ARMAZEM PARAIBA) 
ADVOGADO: ALEXANDRE DE ALMEIDA RAMOS ( OAB 3271-PI ) e PEDRO HENRIQUE LIMA MARTINS ( OAB 13269-PI ) e STEVAN SILVEIRA
TRIGUEIRO ( OAB 10604-MA )

SENTENÇA:Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS-DANOS EM PRÉDIO LINDEIRO, ajuizada por JOANA DE DEUS DO
CARMO, em face de CLAUDINO S/A-LOJAS DE DEPARTAMENTO/ARMAZÉM PARAÍBA, todos devidamente qualificados nos autos.Aduz a parte autora que é
dona de uma casa residencial localizada na Av. Marechal Castelo Branco, n°77, centro, São Luís Gonzaga do Maranhão-MA. Possui sua posse há mais de 20
(vinte) anos. Sendo adquirida de forma onerosa, pacífica e de boa-fé.Informa que no mês de junho/2008 o Réu iniciou uma grande construção, composto de
1°andar, ao lado da casa da autora, em um terreno lindeiro."Quando as obras foram iniciadas, em junho/2008, a Autora percebendo que as escavações que
estavam sendo efetuadas para colocação de pilares e baldrames (aproximadamente trés de profundidade) iriam prejudicar sua residência, procurou o mestre de
obras para comunicá-lo de sua preocupação, pois tinha um pré-sentimento de que sua casa iria ser prejudicada, pois a construção estava sendo erguida muito
próximo dela, com uma distancia inferior a 50 cm em um dos pontos de confrontação.O mestre de obras deu o silencio como resposta à indagação da
Autora.Frisou que, antes mesmo do término das escavações, não deu outra, a casa da Autora já apresentava avarias: rachaduras nas paredes e piso, janelas e
portas empenadas (não abriam corretamente), com o agravante da parede do fundo da casa vir ao chão.Assim, como o réu, até hoje, não efetuou os reparos das
rachaduras causadas no imóvel da autora, após diversas tentativas sem sucesso, não restou alternativa, a não ser bater nas aldravas do Judiciário, para que
sejam sanados os prejuízos sofridos pela autora". Com a inicial juntou os documentos de fls. 11/28.Despacho de fls.30v, deferiu os benefícios da justiça gratuita
e determinou a citação do requerido para apresentar resposta no prazo de 15 dias.Contestação apresentada às fls. 17-81.Despacho de fls.81v, determinou a
intimação da parte para se manifestar em 10 dias sobre a contestação apresentada.Requerente manifestou-se em fls.84/86.Despacho de fls.107, designou
audiência de instrução e julgamento, bem como, determinou a intimação das partes Assentada de conciliação juntada às fls. 55, sendo inexitosa a tentativa.
Pelas partes foi dito que não pretendiam produzir outras provas em audiência, pelo que determinei que os autos voltassem conclusos para sentença. É o
relatório. Decido.Trata-se de ação ajuizada pela autora contra a ré Armazém Paraíba, em face das rachaduras causadas no imóvel da autora.Ademais, a ação
comporta julgamento antecipado, eis que foi determinado a conclusão dos autos para o julgamento, conforme se faz prova fls.112.Primeiramente, importante ser
ressaltado que o processo se trata de uma indenização dos danos materiais - uso anormal da propriedade. Em relação aos fatos expostos, não há sombra de
dúvidas que a relação entre as partes foi estabelecida sob o comando dos artigos 1.277, 186 e 927, do Código Civil, que aduzem: Art. 1.277. O proprietário ou o
possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela
utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as
normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato
ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Em análise aos fólios processuais, verifico que a parte autora comprova, pelos
documentos de fls. 16-28, 14/15, um recibo referente ao pagamento de um laudo técnico de seu imóvel residencial, que de fato, concluiu a perícia que o imóvel
citado neste ação, apresenta várias fissuras internas e externas que vai do piso a alvenaria conforme especificações do laudo anexado nos autos fls.14/15.Nesse
sentido, considerando a inversão do ônus da prova, pela inequívoca dificuldade de o consumidor a produzi-las, caberia ao requerido provar minimamente que
não deu causa ao prejuízo sofrido pela requerente. Com o fim de comprovar tais fatos, entretanto, não constituiu prova suficiente.Ante o exposto, entendo que a
empresa ré sequer rebateu minimamente cada um dos argumentos autorais, como exige o ônus da impugnação especificada. Ao seu revés, apresentou defesa
genérica e abstrata. Ainda em virtude da inversão do ônus da prova, caberia à empresa, em sede de audiência preliminar, especificar possíveis provas que
pretendia produzir. Contrário a isso, pugnou pelo julgamento antecipado do mérito. Entretanto, no que tange ao pedido de danos morais, os fatos apresentados
dão à Autora o direito de ser indenizada pelo dano moral sofrido, pois se encontrou diante de situação que lhe proporcionou sérios constrangimentos, devido a
um ato lesivo cometido pelo Réu.Nessa diapasão, e relativo aos danos morais requeridos pela autora, tem-se que o ordenamento jurídico pátrio consagra tal
espécie de dano como prescindindo da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela parte requerente. Basta a demonstração clara do fato lesionador
para que a indenização se torne devida. O dano moral consiste em lesão de direito, cujo conteúdo não é pecuniário, devendo ser levados em consideração,
quando da fixação da indenização, a extensão do dano, o sofrimento psíquico, as condições econômicas do responsável e o caráter pedagógico, desestimulando
novas condutas similares.No caso, o réu ao executador as obras de construção de um prédio em seu terreno causou sérios prejuízos no imóvel da Autora.
Prejuízos diversos: Como por exemplo, rachaduras nas paredes, no piso, queda de reboco, portas e janelas empenadas e uma parede veio ao chão. Tudo isso
sem reparo até hoje. Mesmo tendo a Autora diligenciado junto aos responsáveis uma solução amigável, conforme relatado na inicial, bem como, laudo técnico
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apresentado em fls. 19/28, 14/15. Dispõe o arytigo5°, inciso X, da Constituição Federa, verbis:X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Em sede de fixação do quantum a ser indenizado, cabe
ao julgador analisar o aspecto pedagógico do dano moral, sem perder de vista a impossibilidade de gerar enriquecimento sem causa, e para tanto, deve ser
considerado como relevante alguns aspectos, como extensão do dano, imagem do lesado, situação patrimonial do ofensor e intenção do autor do dano. Em vista
disso, delimito o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Forte nessas razões e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO
A EMPRESA REQUERIDA, CLAUDINO S/A-LOJAS DE DEPARTAMENTOS, ARMAZÉM PARAÍBA, a pagar a parte autora, a título de dano material op valor de
R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), referente ao que indevidamente pagou, (laudo técnico fls.15) e indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento), a contar para o dano material do desembolso e para o dano moral desta
decisão.Deverá a ré pagar ainda as custas processuais e os honorários sucumbenciais, estes na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís Gonzaga do Maranhão- MA, 26 de agosto de 2019.SELECINA HENRIQUE LOCATELLIJuíza de
Direito da Comarca de São Luís Gonzaga - MA.

PROCESSO Nº 0000316-45.2015.8.10.0127 (3162015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: POLIANA BORGES 
ADVOGADO: ESTEFANIO SOUZA CASTRO ( OAB 9798-MA ) e GILBERTO JUNIOR SOUSA LACERDA ( OAB 8105-MA ) e
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES CLEMENTINO ( OAB 13175-MA )
REU: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A 
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

SENTENÇA: Trata-se de ação de cobrança, pelas razões de fato e de direitos alinhadas às fls. 02/08. Com a petição inicial vieram
os documentos de fl. 09/20.À fl. 131-V, despacho determinou a intimação da parte autora, por seu advogado, para se manifestar
sobre a contestação e documentos apresentadas, no prazo legal.Certidão de fl. 133, certificou que transcorreu o prazo sem
nenhuma manifestação pela parte autora, acerca da intimação de fl. 132.É o relatório. Decido.O artigo 485, incisos III e VI, do
Código de Processo Civil determina o fim do processo quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a
possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual, bem como, não promover os atos e diligências
que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30(trinta) dias. O interesse processual consiste, em linhas gerais, na
necessidade de ir a juízo para reclamar alguma providência jurisdicional que se entenda devida. Não subsistindo esta condição da
ação, a extinção do processo é imperativa. No caso dos autos, a parte requerente demonstrou a sua falta de interesses no
prosseguimento da presente ação, uma vez que até a presente data não se manifestou no feito, o que torna forçosa a extinção do
processo sem resolução de mérito.Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito com fundamento no
artigo 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se com as baixas
necessárias. São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 22 de agosto de 2019. SELECINA HENRIQUE LOCATELLI, Juíza de Direito.

PROCESSO Nº 0000552-94.2015.8.10.0127 (5522015)
AÇÃO: SEÇÃO INFRACIONAL | PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
AUTOR: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO e MARIA DAS GRAÇAS SOUSA VERAS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO MARANHÃO
AUTOR DO FATO: HALISSON ARTUR SOUSA VERAS
ADVOGADO: THIANA RAQUEL MOREIRA DUARTE ( OAB 12427-MA )

SENTENÇA: O Ministério Público do Estado do Maranhão ofereceu representação em face de H. A. S. V, devidamente qualificado nos autos pela prática, em
tese, do ato infracional análogo ao furto qualificado.Assevera a peça acusatória que em dias e horários variados, durante o primeiro semestre de 2015, na
agência do banco do Brasil deste município, o representado subtraiu para si, mediante abuso de confiança, aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) da
vítima Maria das Graças Sousa Veras, sua avó.Recebida a representação às fls. 18 em 04 de setembro de 2015.Realizada audiência de apresentação e
depoimento pessoal do representado e seu representante legal, fls. 34/36.Realizada audiência de instrução em fls. 59/62 e consta relatório e estudo social em fls.
70/71, bem com alegações finais do Ministério Público em fls. 83/85 e defesa em fls. 90/91.É o breve relato. Decido.Com efeito, dúvida não há quanto à
materialidade do delito e à autoria, principalmente pelos depoimentos da avó do representado em apontar o adolescente como autor do ato infracional em
questão analisado.A vítima, Maria das Graças Sousa Veras afirmou "(...) que o representado sacou cerca de 13.100,00 (treze mil e cem reais), que viu o
representado através das filmagens do banco, que a senha ficava junto com o cartão, que o neto confessou o fato(...)".A testemunha, Erthuberg Lima da Silva
aduziu que: "Que a vítima procurou o banco para dizer que não fez os saques nem autorizou e pediu para ver as imagens, que na hora a vítima não disse que
era o neto dela(...)";Do acervo probatório acostado se infere que tanto a autoria como a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas, consoante
demonstrado pelas provas orais colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer dúvida acerca da ocorrência do ato de
furtar, devendo, portanto, ser-lhe imposta medida socioeducativa nos termos do art. 112 c/c o art. 114 do ECA.Tendo em vista que o fim das medidas
socioeducativas não é a punição, mas sim a tutela do adolescente em conflito com a lei, deve ser escolhida aquela que seja adequada, ou seja, a que o
adolescente tenha capacidade de cumpri-la, levando em conta as circunstâncias e a gravidade da infração. No presente caso, o ato infracional apurado é grave,
vez que praticado em desfavor de pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade e provedora do sustento do representado, todavia não vislumbro necessidade de
medidas de restrição da liberdade ou que o retirem do ambiente familiar, pois poderiam ocasionar uma regressão em seu estado de desenvolvimento
biopsicológico.Ante estes fatos, entendo por bem que a medida da liberdade assistida (art. 112, IV, do ECA) é a mais adequada para atender às finalidades do
ECA, uma vez que o adolescente estará sendo acompanhado por uma assistente social da equipe do conselho tutelar do local onde reside, pelo prazo mínimo de
1 (um) ano, bem como não seria retirado do meio social ou do seio familiar, atendendo, assim, ao disposto no artigo 35, inciso IX da Lei nº 12.594/2012.
Determino que venham, a cada 4 (quatro) meses aos autos, relatório social, no qual conste a comprovação de que o reeducando está frequentando
estabelecimento oficial de ensino, afim de avaliá-los, e após 1 (um) ano caso, caso não haja descumprimento o processo será arquivado. Ou na hipótese de
descumprimento progressão/alteração de medida socioeducativa.Forte nessas razões, julgo procedente a representação ofertada pelo Ministério Público em face
de H. A. S. V para impor-lhe a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 01(um) ano, devendo a cada 4 (quatro) meses ser enviado estudo
social quanto ao cumprimento.Arbitro a título de honorários advocatícios a advogada dativa do acusado, Dra. Thiana Raquel Moreira Duarte, OAB/MA 12.427,o
montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista a inexistência de Defensor Público com atuação nesta Comarca. Transitada em julgado esta
sentença, extraia-se cópia dos seguintes documentos para formação do processo de execução de medida socioeducativa: I - Documentos de caráter pessoal do
adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; II - Representação; III- certidão de antecedentes; IV-
Sentença ou acórdão.Formados os autos da execução, intime-se o menor, por meio de seu representante legal, para fazer juntar cópia do documento do menor,
bem como do início do cumprimento da pena. Isentos de custas.Cumpridas tais diligências, arquivem-se estes autos no Sistema Themis, procedendo-se as
baixas necessárias, inclusive comunicando aos institutos de identificação. Registre-se. Intimem-se as partes.Cumpra-se, com brevidade.São Luis Gonzaga do
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Maranhão, 26 de agosto de 2019.Selecina Henrique LocatelliJuíza de Direito Titular da Comarca São Luis Gonzaga do Maranhão.

PROCESSO Nº 0000704-45.2015.8.10.0127 (7042015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ACUSADO: LUIZ GONZAGA MUNIZ FORTES FILHO
ADVOGADO: RODOLPHO MAGNO POLICARPO CAVALCANTI ( OAB 12703-MA )

SENTENÇAO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio de sua representante legal oficiante perante esse juízo, ofereceu denúncia
em face de LUIZ GONZAGA MUNIZ FORTES FILHO, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no artigo 1º, incisos VI e XI, do Decreto-Lei nº 201/67, e art.
89 da Lei 8.666/1993.Aduz a peça acusatória que o denunciado então prefeito do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão deixou de prestar contas
referente ao exercício financeiro de 2007 e não realizou licitação ou procedimento administartivo para a dispensa ou inexigibilidade da mesma para realização de
obras, compras e serviços da Administração Direta de São Luís Gonzaga, em que pese existir despesas no montante de R$ 827.775,08 (oitocentos e vinte e sete
mil e setecentos e setenta e cinco reais e oito centavos).A denúncia foi recebida em 07 de março de 2016 em fls. 52/53 dos autos.Devidamente citado em fls. 55-
v, o acusado apresentou resposta à acusação em fls. 61/63 dos autos.No dia 27 de fevereiro de 2019, as fls. 97/98 foi realizada audiência, ocasião em que foi
realizado o interrogatório do acusado. Em alegações finais o Ministério Público, às fls. 100/103, pediu a procedência dos pedidos contidos na denúncia, com a
condenação do denunciado nos moldes da peça exordial acusatória, ao passo em que a Defesa em fls. 107-110, requereu a absolvição do acusado por falta de
provas para condenação.Em suma, é o relato. Passo a DECIDIR.Inicialmente, importa ressaltar que o processo teve sua regular tramitação, sem qualquer
irregularidade ou nulidade vislumbrada, sendo assegurados, na forma da lei, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistindo vícios, passo ao exame
do mérito.Quanto aos crimes previstos no art. 1º, incisos VI e XI do Decreto-Lei nº 201/67.O crime imputado ao réu tem a seguinte redação:Art. 1º São crimes de
responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: VI -
deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos
e condições estabelecidos;XI - Adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei;§1º Os crimes
definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e os demais, com a pena de
detenção, de 3(três) meses a 3(três) anos. Trata-se de criminalização do dever constitucional que todo gestor tem de prestar contas e realizar serviços do modo
estabelecido em lei.No caso dos autos, tem-se que o denunciado, no exercício do cargo de Prefeito do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, atuando
com vontade livre e consciente, deixou de apresentar no prazo legal, a prestação de contas anuais, referentes ao exercício financeiro de 2007, do Poder
Executivo Municipal, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.A materialidade e autoria delitivas estão robustamente comprovadas nos autos, que não
deixam dúvidas de que o denunciado, na qualidade de Prefeito desta municipalidade, deixou de enviar, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a
prestação de contas referente aos exercícios de 2007, conforme Acordão nº PL-TCE nº 1134/2013.Os documentos juntados aos autos de fls. 04-44, constituem
prova suficiente do não envio da prestação de contas do exercício financeiro de 2007, por parte do denunciado, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
constituindo-se, assim, na prova da materialidade delitiva. Registre-se em fls. 41 dos autos, existe a publicação do Acórdão PL-TCE nº 1134/2013, no Processo
nº 6729/2008-TCE em que o acusado teve suas contas julgadas irregulares e consta despesas no montante de R$ 827.775,08 (oitocentos e vinte e sete mil e
setecentos e setenta e cinco reais e oito centavos), realizadas sem licitação e/ou fragmentadas, ferindo determinação constitucional (art. 37, XXI) e legal (art. 2º,
c/c os art. 23, 24 e 25 da Lei 8.666 de 1993. Registre-se, ainda, que embora o acusado tenha afirmado, em seu interrogatório, que prestou contas tanto ao
TCE/MA quanto à Câmara de Vereadores de São Luís Gonzaga/MA, o mesmo não apresentou qualquer documento que pudesse corroborar a sua afirmação,
ônus este que lhe incumbia, por tratar-se de fato extintivo do direito do autor.Além disso, o próprio denunciado asseverou em seu interrogatório que as suas
prestações de contas, embora com problemas, foram entregues, e que a prestação de contas supostamente enviada Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
o teria sido realizada por uma empresa de contabilidade.Nesta senda, resta cristalino que o réu, enquanto gestor desta municipalidade, ao deixar de disponibilizar
a prestação de contas anual do exercício financeiro de 2007 do Município de São Luís Gonzaga ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, descumpriu o
quanto disposto no art. 49 da Lei Complementar nº 101/2000, incorrendo, assim, no tipo penal previsto no art. 1º, incisos VI e XI, do Dec-Lei nº 201/1967.Assim,
dúvidas não restam de que o denunciado está incurso nas sanções dos tipos penais previstos no art. 1º, incisos VI e XI do Dec-Lei nº 201/67.Quanto ao crime
previsto no art. 89 da Lei 8.666/93.Quanto ao delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/89, que tipifica a dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses
previstas em lei, ou a não observância das formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, haverá o crime tanto na hipótese em que a licitação é
dispensada mesmo sem lei autorizando ou determinando a dispensa, como na situação em que a lei até autoriza ou determina, mas o administrador não observa
os requisitos formais para tanto. Passo a analisar a sua materialidade.Destaco o Processo n 6729/2008 que desaprovou as contas de gestão, por meio do
Acórdão PL-TCE nº 1134/202013,apontou as irregularidades em processos licitatórios tais como: da ausência de licitação e licitação fragmentada no valor total
de despesas R$ 827.775,08 (oitocentos e vinte e sente mil setecentos e setenta e cinco reais e oito centavos). Tal conclusão é reforçada pelos documentos
enviados pelo TCE, que demonstram que o Município de São Luís Gonzaga do Maranhão não seguia os procedimentos da Lei de Licitações.O tipo penal acima
descrito não exige para a sua consumação a ocorrência de dano à Administração Pública. Não é o caso, portanto, de crime material. A respeito, observa o
penalista Paulo José da Costa Júnior: "O crime é de perigo abstrato. Para aperfeiçoar-se, não se faz necessário que a Administração Pública venha a padecer
algum prejuízo concreto. Se este advier, sobrevirá a sanção civil prevista no art. 25, § 2º" (Comentários aos arts. 89 a 99 da Lei n. 8.666, de 21-6-1993 - 2. ed. -
São Paulo : Saraiva, 2004, p. 20). Nem poderia ser de forma distinta, dado que o crime de dispensa ilegal de licitação objetiva tutelar, especialmente, a
moralidade administrativa, razão pela qual sua configuração dispensa a prova de dano patrimonial à Administração Pública. Nesse sentido, trago à colação os
seguintes precedentes: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ART. 89, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93. TRANCAMENTO.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL QUE SE ESGOTA NO DOLO. CRIME QUE SE PERFAZ INDEPENDENTEMENTE DA VERIFICAÇÃO DE
QUALQUER RESULTADO NATURALÍSTICO.(...) III - Ainda, o crime se perfaz, com a mera dispensa ou afirmação de que a licitação é inexigível, fora das
hipóteses previstas em lei, tendo o agente consciência dessa circunstância. Isto é, não se exige qualquer resultado naturalístico para a sua consumação (efetivo
prejuízo para o erário, por exemplo) (Precedente).Ordem denegada.(HC nº 94.720/PE, 5ª Turma, rel. Min. Félix Fischer, DJe, ed. 18-08-2008)CRIMINAL. RESP.
EX-PREFEITO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 89, DA LEI N.º 8.666/93. ABSOLVIÇÃO EM GRAU DE RECURSO, POR AUSÊNCIA DE EFETIVO
PREJUÍZO AO ERÁRIO. CRIME DE MERA CONDUTA. INEXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO OU COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. I. O tipo penal previsto no art. 89 da Lei n.º 8.666/93 cuida de crime de mera conduta e sua caracterização independe da existência de dolo
específico ou efetiva lesão ao erário, sendo suficiente a dispensa irregular de licitação ou a Ou seja, resta comprovada a materialidade delitiva e o resultado
danoso, conforme relatórios do TCE, que atestam que o desrespeito aos procedimentos licitatórios trouxeram prejuízos ao erário municipal (fls. 20/21 e
257/259).No que tange à autoria, frise-se inicialmente que o delito de dispensa de licitação previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 caracteriza-se como "delito de
infração dever", segundo denominação empregada por ROXIN, que para a doutrina tradicional denomina-se crime especial. De acordo com a tese do penalista
alemão, o crucial é o descumprimento do dever legal de agir. Ou seja, o que fundamenta a autoria em tal categoria de delitos é a quebra do dever específico
estipulado pelo legislador. No caso, sendo o acusado prefeito municipal à época dos fatos, cristalina é sua responsabilidade penal, que se perfectibilizou quando
não observou a legislação pertinente, ao determinar a aquisição de bens e serviços sem licitação. Assim, também restam comprovadas a autoria e materialidade
do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93.DISPOSITIVOForte nessas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR
LUIZ GONZAGA MUNIZ FORTES FILHO nas penas do art. 1º, incisos VI e XI, do Dec. Lei n. 201/1967 e art. 89 da Lei 8666/93, na forma do art. 69 do
CPB.Passo à dosimetria quanto ao crime de responsabilidade do art. 1º, inciso VI.Atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal observo que a culpabilidade não
merece maior reprovação; há registro de antecedentes criminais nos autos nº 668-03.2015 em fls. 50. Não há registro da conduta social. Não existem dados para
valorar a personalidade do réu, porquanto não foi aferida por profissional da saúde com habilitação para tanto. Os motivos e as circunstâncias são próprios ao
crime. As conseqüências não foram além da previsão legal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Ante as circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 4 (quatro) meses de detenção.Na segunda fase, não verifico atenuantes e não há agravantes, razão pela qual mantenho a pena em 4 (quatro)
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meses de detenção.Não há causas de diminuição, nem de aumento de pena, tornando concreta e definitiva a reprimenda em 4 (quatro) meses de
detenção.Passo à dosimetria quanto ao crime de responsabilidade do art. 1º, inciso XI.Atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal observo que a
culpabilidade não merece maior reprovação; há registro de antecedentes criminais nos autos nº 668-03.2015 em fls. 50. Não há registro da conduta social. Não
existem dados para valorar a personalidade do réu, porquanto não foi aferida por profissional da saúde com habilitação para tanto. Os motivos e as
circunstâncias são próprios ao crime. As conseqüências não foram além da previsão legal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Ante as
circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de detenção.Na segunda fase, não verifico atenuantes e não há agravantes, razão pela qual
mantenho a pena em 4 (quatro) meses de detenção.Não há causas de diminuição, nem de aumento de pena, tornando concreta e definitiva a reprimenda em 4
(quatro) meses de detenção.Passo à dosimetria quanto ao crime do art. 89 da Lei 8666/93.Atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal observo que a
culpabilidade não merece maior reprovação; há registro de antecedentes criminais nos autos nº 668-03.2015 em fls. 50. Não há registro da conduta social. Não
existem dados para valorar a personalidade do réu, porquanto não foi aferida por profissional da saúde com habilitação para tanto. Os motivos e as
circunstâncias são próprios ao crime. As conseqüências não foram além da previsão legal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Ante as
circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de detenção.Na segunda fase, não verifico atenuantes e não há agravantes, razão pela qual
mantenho a pena em 4 (quatro) anos de detenção.Não há causas de diminuição, nem de aumento de pena, tornando concreta e definitiva a reprimenda em 4
(quatro) anos de detenção.Consoante o sistema trifásico e as condições econômicas do réu condeno-o ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30
(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, corrigida monetariamente pelo INPC.Unificação de Penas.Considerando que o
réu foi condenado por três crimes em concurso material de detenção e multa, atenta a este fato, promovo a unificação das penas privativas de liberdade para a
pena concreta e definitiva 4 (quatro) anos, 8(oito) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.Em razão do disposto no art. 33, § 2º, "b", e § 3.º,
do Código Penal e em observância aos enunciados de súmulas números 718 e 719, ambas do STF, deverá o Réu iniciar o cumprimento da pena privativa de
liberdade de detenção em regime semiaberto.Deixo de operar a substituição por pena restritiva de direitos porque o sentenciado não preenche o requisito
objetivo constante no art. 44, III, do CP (portador de maus antecedentes). Pelo mesmo motivo, deixo de lhe conceder o sursis (CP, art. 77, II).Deixo de condenar
os réus ao pagamento de reparação mínima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ante as ausências do pedido na inicial acusatória e
contraditório judicial.O reú poderá recorrer em liberdade vez que ausentes os requisitos da segregação cautelar, previsto no art. 312 do Código de Processo
Penal.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e remata-se o condenado para cumprimento da pena em unidade prisional mais próxima para
início do cumprimento da pena do regime semiaberto.Após o trânsito em julgado:(I) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, para os fins
do art. 15, inciso III, da Constituição Federal;(II) Comuniquem-se aos Institutos de Identificação Estadual e Nacional;(III) Instaure-se o processo de execução, que
deverá ser instruído com os documentos indicados no art. 1º, da Resolução CNJ nº 113, de 20/04/2010, com a respectiva guia de recolhimento;(IV) formado o
processo executório, arquive-se estes autos no sistema themis.Condeno o Estado do Maranhão a pagar honorários advocatícios, ao defensor dativo, o Dr.
Rodolpho Magno Policarpo Cavalcanti, OAB/MA nº 12.703, no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais). Intime-se a represente do Ministério Público e o advogado
dativo.Publique, registre-se e intime-se.Cumpra-se com brevidade.São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 21 de agosto de 2019. Selecina Henrique LocatelliJuíza
de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão.

São Mateus

PROCESSO Nº 0000866-66.2017.8.10.0128 (8662017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSE RAIMUNDO PIRES SILVA
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 866-66.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Jose Raimundo Pires SilvaRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Jose Raimundo Pires Silva em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346
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PROCESSO Nº 0000898-71.2017.8.10.0128 (8982017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RAIMUNDO LOPES CONSTANTINO
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 898-71.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Raimundo Lopes ConstantinoRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Raimundo Lopes Constantino em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0000900-41.2017.8.10.0128 (9002017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JACIRENE ROCHA MORAES
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 900-41.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Jacirene Rocha MoraesRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Jacirene Rocha Moraes em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez instruir em nenhum
momento de sua inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática
comum nesta juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no
art. 109, § 3º da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na
prestação jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao
requerente escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO
FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A
escolha do local do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do
acesso à ordem jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso
rápido, econômico e eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC
00502028320084019199 0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE
COMARCA DISTINTAS NO EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA
DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na
justiça estadual, no foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação
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em seu domicílio ou na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá,
necessariamente propor a ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-
se de ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se
absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar
competente o Juízo de Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000
0070692-68.2014.4.01.0000Diante o exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento
do mérito, devendo a parte autora propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado
via remessa dos autos.Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São
Mateus do Maranhão - MA, em 5 de junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0000904-78.2017.8.10.0128 (9042017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANELIR DOS SANTOS ILVA ANDRADE
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 904-78.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Anelir dos Santos Ilva AndradeRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Anelir dos Santos Ilva Andrade em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez instruir em nenhum
momento de sua inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática
comum nesta juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no
art. 109, § 3º da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na
prestação jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao
requerente escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO
FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A
escolha do local do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do
acesso à ordem jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso
rápido, econômico e eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC
00502028320084019199 0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE
COMARCA DISTINTAS NO EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA
DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na
justiça estadual, no foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação
em seu domicílio ou na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá,
necessariamente propor a ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-
se de ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se
absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar
competente o Juízo de Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000
0070692-68.2014.4.01.0000Diante o exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento
do mérito, devendo a parte autora propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado
via remessa dos autos.Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São
Mateus do Maranhão - MA, em 5 de junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0000906-48.2017.8.10.0128 (9062017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: SILVANA DE ARAUJO NASCIMENTO
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 906-48.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Silvana de Araujo NascimentoRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Silvana de Araujo Nascimento em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
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do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0000911-70.2017.8.10.0128 (9112017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSÉ RAIMUNDO ARAÚJO LOPES
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 911-70.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: José Raimundo Araújo LopesRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por José Raimundo Araújo Lopes em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0000917-77.2017.8.10.0128 (9172017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARIA ISABEL DA SILVA
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 917-77.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Maria Isabel da SilvaRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Maria Isabel da Silva em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
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(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0000924-69.2017.8.10.0128 (9242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 924-69.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Francisca Maria da Silva SousaRÉU: Instituto Nacional do Seguro
Social InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Francisca Maria da Silva Sousa em face de Instituto Nacional do Seguro
Social Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir
a parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0000926-39.2017.8.10.0128 (9262017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSE FRANCISCO PINTO PACHECO
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ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 926-39.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Jose Francisco Pinto PachecoRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Jose Francisco Pinto Pacheco em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez instruir em nenhum
momento de sua inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática
comum nesta juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no
art. 109, § 3º da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na
prestação jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao
requerente escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO
FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A
escolha do local do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do
acesso à ordem jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso
rápido, econômico e eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC
00502028320084019199 0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE
COMARCA DISTINTAS NO EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA
DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na
justiça estadual, no foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação
em seu domicílio ou na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá,
necessariamente propor a ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-
se de ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se
absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar
competente o Juízo de Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000
0070692-68.2014.4.01.0000Diante o exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento
do mérito, devendo a parte autora propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado
via remessa dos autos.Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São
Mateus do Maranhão - MA, em 5 de junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0000992-19.2017.8.10.0128 (9922017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: EDIVALDO TEIXEIRA
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 992-19.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Edivaldo TeixeiraRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Edivaldo Teixeira em face de Instituto Nacional do Seguro Social Inss.Citado o
demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a parte autora em
comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de ordem pública
pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna (art. 109, §§ 3º
e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do Seguro Social Inss,
caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal na capital do
estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à justiça, resta
incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez instruir em nenhum momento de sua inicial quaisquer
documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em que
centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
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propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0001005-18.2017.8.10.0128 (10052017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RAIMUNDO ALMEIDA MEDEIROS
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 1005-18.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Raimundo Almeida MedeirosRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Raimundo Almeida Medeiros em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0001014-77.2017.8.10.0128 (10142017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANTONIO MOURA DE SOUSA
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 1014-77.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Antonio Moura de SousaRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Antonio Moura de Sousa em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez instruir em nenhum
momento de sua inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática
comum nesta juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no
art. 109, § 3º da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na
prestação jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao
requerente escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO
FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A
escolha do local do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do
acesso à ordem jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso
rápido, econômico e eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC
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00502028320084019199 0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE
COMARCA DISTINTAS NO EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA
DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na
justiça estadual, no foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação
em seu domicílio ou na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá,
necessariamente propor a ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-
se de ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se
absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar
competente o Juízo de Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000
0070692-68.2014.4.01.0000Diante o exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento
do mérito, devendo a parte autora propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado
via remessa dos autos.Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São
Mateus do Maranhão - MA, em 5 de junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0001018-17.2017.8.10.0128 (10182017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: WANDERLEY DIAS DA CONCEIÇAO
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 1018-17.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Wanderley Dias da ConceiçaoRÉU: Instituto Nacional do Seguro
Social InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Wanderley Dias da Conceiçao em face de Instituto Nacional do Seguro
Social Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir
a parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0001060-66.2017.8.10.0128 (10602017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANTONIO BENEDITO SILVA SEREJO
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 1060-66.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Antonio Benedito Silva SerejoRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Antonio Benedito Silva Serejo em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
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da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0001062-36.2017.8.10.0128 (10622017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: CARLIELSON ALVES FERREIRA
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 1062-36.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Carlielson Alves FerreiraRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Carlielson Alves Ferreira em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0001131-68.2017.8.10.0128 (11312017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ROSEANE FONSECA BARBOSA
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 1131-68.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Roseane Fonseca BarbosaRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
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InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Roseane Fonseca Barbosa em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0001176-72.2017.8.10.0128 (11772017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MAQUISE EDUARDO DE JESUS
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 1176-72.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Maquise Eduardo de JesusRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Maquise Eduardo de Jesus em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez instruir em nenhum
momento de sua inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática
comum nesta juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no
art. 109, § 3º da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na
prestação jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao
requerente escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO
FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A
escolha do local do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do
acesso à ordem jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso
rápido, econômico e eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC
00502028320084019199 0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE
COMARCA DISTINTAS NO EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA
DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na
justiça estadual, no foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação
em seu domicílio ou na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá,
necessariamente propor a ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-
se de ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se
absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar
competente o Juízo de Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000
0070692-68.2014.4.01.0000Diante o exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento
do mérito, devendo a parte autora propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado
via remessa dos autos.Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São
Mateus do Maranhão - MA, em 5 de junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346
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PROCESSO Nº 0001184-49.2017.8.10.0128 (11852017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSIEL DE AMORIM
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 1184-49.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Josiel de AmorimRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Josiel de Amorim em face de Instituto Nacional do Seguro Social Inss.Citado o
demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a parte autora em
comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de ordem pública
pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna (art. 109, §§ 3º
e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do Seguro Social Inss,
caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal na capital do
estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à justiça, resta
incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez instruir em nenhum momento de sua inicial quaisquer
documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em que
centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0001206-10.2017.8.10.0128 (12072017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: EVA FRIAS LIMA
ADVOGADO: RAFAEL DA SILVA MEDEIROS ( OAB 11650-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 1206-10.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Eva Frias LimaRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Eva Frias Lima em face de Instituto Nacional do Seguro Social Inss.Citado o
demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a parte autora em
comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de ordem pública
pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna (art. 109, §§ 3º
e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do Seguro Social Inss,
caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal na capital do
estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à justiça, resta
incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial quaisquer
documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em que
centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
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beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0001226-98.2017.8.10.0128 (12272017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: VALTEIR CHAVES SILVA
ADVOGADO: RAFAEL DA SILVA MEDEIROS ( OAB 11650-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 1226-98.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Valteir Chaves SilvaRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Valteir Chaves Silva em face de Instituto Nacional do Seguro Social Inss.Citado
o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a parte autora em
comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de ordem pública
pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna (art. 109, §§ 3º
e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do Seguro Social Inss,
caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal na capital do
estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à justiça, resta
incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial quaisquer
documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em que
centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0001232-08.2017.8.10.0128 (12332017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANTÔNIO PEREIRA DO ROSÁRIO
ADVOGADO: RAFAEL DA SILVA MEDEIROS ( OAB 11650-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 1232-08.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Antônio Pereira do RosárioRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Antônio Pereira do Rosário em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
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jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0001330-90.2017.8.10.0128 (13312017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Processo n.º: 1330-90.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Francisca das Chagas SilvaRÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
InssSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Francisca das Chagas Silva em face de Instituto Nacional do Seguro Social
Inss.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social Inss, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça
Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez instruir em nenhum
momento de sua inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática
comum nesta juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no
art. 109, § 3º da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na
prestação jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao
requerente escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO
FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A
escolha do local do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do
acesso à ordem jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso
rápido, econômico e eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC
00502028320084019199 0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE
COMARCA DISTINTAS NO EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA
DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na
justiça estadual, no foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação
em seu domicílio ou na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá,
necessariamente propor a ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-
se de ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se
absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar
competente o Juízo de Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000
0070692-68.2014.4.01.0000Diante o exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento
do mérito, devendo a parte autora propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado
via remessa dos autos.Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São
Mateus do Maranhão - MA, em 5 de junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002266-18.2017.8.10.0128 (22672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JANILSON DA COSTA MUNIZ
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2266-18.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Janilson da Costa MunizRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Janilson da Costa Muniz em face de Instituto Nacional do Seguro
Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal
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na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à
justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial
quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em
que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002267-03.2017.8.10.0128 (22682017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JESSICA DO NASCIMENTO LIMA
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2267-03.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Jessica do Nascimento LimaRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Jessica do Nascimento Lima em face de Instituto Nacional do Seguro
Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal
na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à
justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial
quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em
que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002282-69.2017.8.10.0128 (22832017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARIA DOS SANTOS ALVES
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )
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REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2282-69.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Maria dos Santos AlvesRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Maria dos Santos Alves em face de Instituto Nacional do Seguro
Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal
na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à
justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial
quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em
que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002309-52.2017.8.10.0128 (23102017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: OLINDA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2309-52.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Olinda Batista dos SantosRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Olinda Batista dos Santos em face de Instituto Nacional do Seguro
Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal
na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à
justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial
quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em
que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
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em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002322-51.2017.8.10.0128 (23232017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2322-51.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Raimundo Nonato da SilvaRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Raimundo Nonato da Silva em face de Instituto Nacional do Seguro
Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal
na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à
justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial
quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em
que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002323-36.2017.8.10.0128 (23242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JACYANE GOULART RIBEIRO
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2323-36.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Jacyane Goulart RibeiroRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Jacyane Goulart Ribeiro em face de Instituto Nacional do Seguro
Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal
na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à
justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial
quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em
que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO

Página 1156 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 192948

PROCESSO Nº 0002326-88.2017.8.10.0128 (23272017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARIA ELZITE FERREIRA COSTA
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2326-88.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Maria Elzite Ferreira CostaRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Maria Elzite Ferreira Costa em face de Instituto Nacional do Seguro
Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal
na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à
justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial
quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em
que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002330-28.2017.8.10.0128 (23312017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: LUSIANE MARTINS SILVA
ADVOGADO: JOHANES LUIS DE LAVOR FERNANDES ( OAB 7027-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2330-28.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Lusiane Martins SilvaRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Lusiane Martins Silva em face de Instituto Nacional do Seguro Social.Citado o
demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a parte autora em
comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de ordem pública
pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna (art. 109, §§ 3º
e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do Seguro Social,
caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal na capital do
estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à justiça, resta
incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial quaisquer
documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em que
centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
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jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo os autos sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002344-12.2017.8.10.0128 (23452017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RITA PEREIRA DANTAS
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2344-12.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Rita Pereira DantasRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Rita Pereira Dantas em face de Instituto Nacional do Seguro Social.Citado o
demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a parte autora em
comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de ordem pública
pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna (art. 109, §§ 3º
e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do Seguro Social,
caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal na capital do
estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à justiça, resta
incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial quaisquer
documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em que
centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002348-49.2017.8.10.0128 (23492017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANTONIA SALETE DA PAZ LIMA DO ESPIRITO
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2348-49.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Antonia Salete da Paz Lima do EspiritoRÉU: Instituto Nacional do
Seguro SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Antonia Salete da Paz Lima do Espirito em face de Instituto Nacional
do Seguro Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de
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residir a parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de
matéria de ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela
Carta Magna (art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto
Nacional do Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da
Justiça Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 192948

PROCESSO Nº 0002354-56.2017.8.10.0128 (23552017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: FRANCISCA NEUCIVANIA MOURA DA SILVA
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2354-56.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Francisca Neucivania Moura da SilvaRÉU: Instituto Nacional do
Seguro SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Francisca Neucivania Moura da Silva em face de Instituto Nacional do
Seguro Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de
residir a parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de
matéria de ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela
Carta Magna (art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto
Nacional do Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da
Justiça Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 192948

PROCESSO Nº 0002361-48.2017.8.10.0128 (23622017)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARIA DA SILVA LIMA
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2361-48.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Maria da Silva LimaRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Maria da Silva Lima em face de Instituto Nacional do Seguro Social.Citado o
demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a parte autora em
comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de ordem pública
pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna (art. 109, §§ 3º
e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do Seguro Social,
caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal na capital do
estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à justiça, resta
incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial quaisquer
documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em que
centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002368-40.2017.8.10.0128 (23692017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOSE HENRIQUE COSTA FERREIRA COELHO
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2368-40.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Jose Henrique Costa Ferreira CoelhoRÉU: Instituto Nacional do
Seguro SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Jose Henrique Costa Ferreira Coelho em face de Instituto Nacional
do Seguro Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de
residir a parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de
matéria de ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela
Carta Magna (art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto
Nacional do Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da
Justiça Federal na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos
beneficiários à justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua
inicial quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta
juízo, em que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º
da Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
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Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002376-17.2017.8.10.0128 (23772017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: FRANCISCO EDNALDO ALVES DE SOUSA
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2376-17.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Francisco Ednaldo Alves de SousaRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Francisco Ednaldo Alves de Sousa em face de Instituto Nacional do Seguro
Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal
na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à
justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial
quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em
que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002379-69.2017.8.10.0128 (23802017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARINALVA LOURENÇO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2379-69.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Marinalva Lourenço da ConceiçãoRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Marinalva Lourenço da Conceição em face de Instituto Nacional do Seguro
Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal
na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à
justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial
quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em
que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
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previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002383-09.2017.8.10.0128 (23842017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANTONIO OSVALDO PEREIRA
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2383-09.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Antonio Osvaldo PereiraRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Antonio Osvaldo Pereira em face de Instituto Nacional do Seguro
Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal
na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à
justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial
quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em
que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002384-91.2017.8.10.0128 (23852017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: NIVALDO DE JESUS ARAUJO
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2384-91.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Nivaldo de Jesus AraujoRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Nivaldo de Jesus Araujo em face de Instituto Nacional do Seguro
Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal
na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à
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justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial
quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em
que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

PROCESSO Nº 0002386-61.2017.8.10.0128 (23872017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: JOAO CARLOS VIEIRA FRAZÃO
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º: 2386-61.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Joao Carlos Vieira FrazãoRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Joao Carlos Vieira Frazão em face de Instituto Nacional do Seguro
Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal
na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à
justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial
quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em
que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 192948

PROCESSO Nº 0002391-83.2017.8.10.0128 (23922017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARIA GORETE PEREIRA MARTINS
ADVOGADO: VALDENE MEDEIROS ROCHA ( OAB 8550-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Processo n.º: 2391-83.2017.8.10.0128CLASSE CNJ: Procedimento Comum CívelAUTOR: Maria Gorete Pereira MartinsRÉU: Instituto Nacional do Seguro
SocialSENTENÇAVistos em correição.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Maria Gorete Pereira Martins em face de Instituto Nacional do Seguro
Social.Citado o demandado ofereceu contestação, opondo, na oportunidade, dentre outras defesas, exceção de incompetência absoluta, em razão de residir a
parte autora em comarca diversa deste juízo.Vieram os autos conclusos. DECIDO.Inicialmente, ressalto que tratando-se a competência absoluta de matéria de
ordem pública pode ser alegada e apreciada a todo o momento durante a relação processual. Ciente da delegação de competência conferida pela Carta Magna
(art. 109, §§ 3º e 4º), constatando que requerente reside em local diversos deste juízo, tal como bem ressaltado e comprovado pelo réu Instituto Nacional do
Seguro Social, caberia àquele ter ajuizado a presente demanda perante o juízo estadual da comarca onde reside ou então perante a subseção da Justiça Federal
na capital do estado. Optando por valer-se da competência delegada pelo constituinte à Justiça Estadual, a qual pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários à
justiça, resta incontroversa a incompetência absoluta deste juízo.No presente caso, verifico que a parte autora não fez, em nenhum momento, sua inicial
quaisquer documentos que comprovassem ou mesmo indicassem que reside nesta comarca, o que já tem se caracterizado uma prática comum nesta juízo, em
que centenas de ações previdenciárias são propostas sem qualquer comprovação específica de endereço, o que fere a regra prevista no art. 109, § 3º da
Constituição Federal e abarrota esta unidade, causando graves prejuízos às demais partes de outros feitos, que ficam sujeitas à demora na prestação
jurisdicional. Nestes termos é o entendimento da jurisprudência pátria que não deixa margens para dúvidas, ressaltando inclusive que não caberia ao requerente
escolher ajuizar a ação previdenciária em outra comarca que não aquela onde reside:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO FEDERAL
DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A escolha do local
do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem
jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e
eficaz à Justiça. 2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da
previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do Juízo de
Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação desprovida. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199
0050202-83.2008.4.01.9199.PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DE DIREITO DE COMARCA DISTINTAS NO
EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA (ART. 109, § 3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO
SEGURADO. 1. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal estabelece que as causas previdenciárias poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio do segurado, nas hipóteses em que a comarca não seja sede de vara federal. Assim, o autor pode optar por propor a ação em seu domicílio ou
na Capital do Estado, sede da Seção Judiciária. 2. Ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual, o segurado deverá, necessariamente propor a
ação no foro de seu domicílio. Hipótese de competência absoluta. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF da 1ª Região, tratando-se de ação proposta por
beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do
Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 4 Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Comarca de Perdizes/MG, o suscitante. TRF-1 - CONFLITO DE COMPETENCIA : CC 00706926820144010000 0070692-68.2014.4.01.0000Diante o
exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e extingo o feito sem julgamento do mérito, devendo a parte autora
propor a ação perante a Justiça Federal ou perante comarca em que reside.Intime-se a parte autora via DJE e o demandado via remessa dos autos.Transitada
em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Mateus do Maranhão - MA, em 5 de
junho de 2019.RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSESJuiz de Direito Titular Resp: 186346

São Pedro da Água Branca

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO 137-55.2018.8.10.0144 (1372018)
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE/APELANTE: JOSE CARLOS BATISTA
ADVOGADO: ALMIVAR SIQUEIRA FREIRE JUNIOR, OAB/MA 6796
REQUERIDO/APELADO: TIM CELULAR S.A.
ADVOGADO: CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, OAB/PE 20335
Nesta data, em conformidade com o disposto no art. 1º do Provimento 22/2018, realizei:
LX – interposta apelação, providenciar a intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões, em 15 (quinze) dias
úteis;

São Pedro da Água Branca/MA, 2 de setembrode 2019.
Ligeovanio Santos

Aux. Judiciário
Matrícula 161372

PROCESSO Nº 0001148-22.2018.8.10.0144 (11482018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAIMUNDA DE SOUZA BARROS
ADVOGADO: EDSON MAGALHÃES MARTINES, OAB/MA 7730
REQUERIDO: BRADESCARD - CRED CARTÃO e MATEUS SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/MA 11.442-A
DECISÃO: Vistos, etc.Conheço dos embargos de fls. 88/94, porque regularmente interpostos.Pelo que se verifica no pedido de embargos, estes não podem ser
acolhidos, pois o que se busca foge ao disposto no art. 1.022 do CPC.Analisando detidamente a decisão, verifico não haver razões para modificação do
julgado.Isso porque, conforme dispõe o art. 537, §4º, do CPC, "a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá
enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado." Assim, não há que se falar em limitação das astreintes no tempo e/ou valor.Verificando-se, pois, que
não se configuram os motivos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, o pedido não deve ser acolhido.Posto isso, INDEFIRO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para
manter a sentença inalterada.Publique-se junto ao DJe para o advogado do embargante.Com o trânsito em julgado da sentença de fls. 81/84, expeça-se alvará
em favor da requerente para levantamento da quantia depositada à fl. 100.Após, considerando que o advogado da autora concordou com os valores depositados
pelo requerido (fl. 102), arquivem-se os autos.Cumpra-se.São Pedro da Água Branca (MA), 29 de agosto de 2019.Rafael Felipe de Souza LeiteJuiz de Direito
Titular da Comarca de São Pedro da Água Branca Resp: 189746

PROCESSO Nº 0000394-17.2017.8.10.0144 (3952017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
AUTOR: J M R CORDEIRO CERÂMICA-ME
ADVOGADO: FLAVIA TEOTONIO BALEEIRO, OAB/MA 15.553
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REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR

DECISÃO: (...) Restando infrutífera a determinação acima, dê-se vista ao exequente, oportunidade em que poderá requerer o que entender de direito, no prazo
de 5 (cinco) dias.Cópia desta decisão servirá como mandado/ofício.Cumpra-se.São Pedro da Água Branca (MA), 7 de agosto de 2019.Rafael Felipe de Souza
LeiteJuiz de Direito Titular da Comarca de São Pedro da Água Branca Resp: 189746

PROCESSO Nº 0000853-82.2018.8.10.0144 (8532018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: FRANCISCA SANDRA CRUZ DO VALE
ADVOGADO: ALMIVAR SIQUEIRA FREIRE JUNIOR, OAB/MA 6796
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
DECISÃO: Vistos, etc.Em princípio, o simples pedido de gratuidade de justiça, mediante declaração, é suficiente para o seu deferimento, conforme prevê o art.
99, §3º, do CPC. Contudo, em alguns casos, dadas as circunstâncias concretas, tal declaração, cuja presunção é relativa, pode ser desautorizada caso não
acompanhada de outros elementos identificadores da hipossuficiência alegada, cabendo ao juiz o poder-dever de exigi-los, dado o caráter tributário das custas a
ser revertida em favor do interesse público.Considerando que não foram carreados aos autos elementos probantes da insuficiência financeira, foi concedido o
prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas ou comprovação da hipossuficiência, sendo que a parte recorrente quedou-se inerte, não atendendo ao
comando judicial.Assim, inexistindo nos autos elementos probantes da insuficiência financeira, como exigido pela Constituição da República, em seu artigo 5º,
LXXIV, e pela Lei 1.060/50, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.Nos termos do Enunciado nº 115 do FONAJE#, intime-se a parte recorrente, via DJe,
para recolher as custas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.Cumpra-se.São Pedro da Água Branca (MA), 28 de agosto de 2019.Rafael
Felipe de Souza LeiteJuiz de Direito Titular da Comarca de São Pedro da Água Branca Resp: 189746

PROCESSO Nº 0000471-60.2016.8.10.0144 (4712016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: WILDEAN RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO: ALMIVAR SIQUEIRA FREIRE JUNIOR, OAB/MA 6796
REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA

PROCESSO N° 471-60.2016.8.10.0144 (4712016)DESPACHO/MANDADO[...]Apresentada contestação, INTIMEM-SE via Dje o(s) patrono(s) do(a) autor(a)
(procuração de fl. 13) para que diga em réplica no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 351 do NCPC), ocasião na qual também deverá especificar as provas que
pretende produzir, indicando-lhes a finalidade, sob pena de indeferimento do pleito, ou postular julgamento antecipado da lide.Ato contínuo, INTIME(M)-SE via
Dje o(s) patrono(s) da requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 218, §3°, do NCPC), também especifique(m) as provas que pretende(m)
produzir, indicando-lhes a finalidade, sob pena de indeferimento do pleito, ou postule(m) julgamento antecipado da lide.Em seguida, conclusos.São Pedro da
Água Branca/MA, 18 de novembro de 2016.Bruno Nayro de Andrade MirandaJuiz de DireitoTitular da Comarca de São Pedro da Água Branca Resp: 184150

PROCESSO Nº 0000551-92.2014.8.10.0144 (5532014)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | CAUTELAR INOMINADA
REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ADVOGADO: FAUSTINO COSTA DE AMORIM, OAB/MA 5966-A; REURY GOMES SAMPAIO, OAB/MA 10277; TIAGO NOVAIS DA SILVA, OAB/MA 11095
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO

DESPACHOVistos, etc.Converto o julgamento em diligência.Nos termos do art. 10 do CPC, e considerando que os convênios nº 167/2012, 126/2012 e 163/2012
foram firmados com o Departamento Estadual de Infraestrutura e Transporte - DEINT, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica, dê-se vista ao
Município de São Pedro da Água Branca, pelo prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que poderá requerer o que entender de direito.Após, venham-me os
autos conclusos para sentença.Cumpra-se.São Pedro da Água Branca (MA), 20 de agosto de 2019.Rafael Felipe de Souza LeiteJuiz de Direito Titular da
Comarca de São Pedro da Água Branca Resp: 189746

PROCESSO Nº 0000712-97.2017.8.10.0144 (7132017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: LUIS PEREIRA
ADVOGADO: ALMIVAR SIQUEIRA FREIRE JUNIOR, OAB/MA 6796
REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA

PROCESSO N° 712-97.2017.8.10.0144 (7132017)DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO[...]Apresentada contestação, INTIME(M)-SE via Dje o(a)(s) patrono(a)(s) de
fl. 13 para que diga em réplica no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 351 do NCPC), ocasião na qual também deverá(ão) especificar as provas que pretende(m)
produzir, indicando-lhes a finalidade, sob pena de indeferimento do pleito, ou postular julgamento antecipado da lide.Ato contínuo, INTIME(M)-SE via Dje o(s)
patrono(s) da requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 218, §3°, NCPC), também especifique(m) as provas que pretende(m) produzir, indicando-
lhes a finalidade, sob pena de indeferimento do pleito, ou postule(m) julgamento antecipado da lide.Em seguida, conclusos.São Pedro da Água Branca/MA, 17 de
abril de 2018.Bruno Nayro de Andrade MirandaJuiz de Direito Titular da Comarca de São Pedro da Água Branca Resp: 156463

PROCESSO Nº 0000752-79.2017.8.10.0144 (7532017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: DHEYSON CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO: ALMIVAR SIQUEIRA FREIRE JUNIOR, OAB/MA 6796
REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA

PROCESSO N° 752-79.2017.8.10.0144 (7532017)DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO[...]Apresentada contestação, INTIME(M)-SE via Dje o(a)(s) patrono(a)(s) de
fl. 12 para que diga em réplica no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 351 do NCPC), ocasião na qual também deverá(ão) especificar as provas que pretende(m)
produzir, indicando-lhes a finalidade, sob pena de indeferimento do pleito, ou postular julgamento antecipado da lide.Ato contínuo, INTIME(M)-SE via Dje o(s)
patrono(s) da requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 218, §3°, NCPC), também especifique(m) as provas que pretende(m) produzir, indicando-
lhes a finalidade, sob pena de indeferimento do pleito, ou postule(m) julgamento antecipado da lide.Em seguida, conclusos.São Pedro da Água Branca/MA, 17 de
abril de 2018.Bruno Nayro de Andrade MirandaJuiz de Direito Titular da Comarca de São Pedro da Água Branca Resp: 156463

Processo: 0800012-20.2019.8.10.0144
REQUERENTE: RAIMUNDO RODRIGUES DE BRITO
ADVOGADO: YVES CESAR BORIN RODOVALHO, OAB/MA 11.175, EMANUEL SODRE TOSTE, OAB/MA 8730
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.
DESPACHO
Vistos, etc.
Em análise de prevenção junto ao PJe, constata-se que tramita nesta vara outra ação com a mesma causa de pedir, de nº
0800013-05.2019.8.10.0144.
Verifica-se estar diante de fenômeno processual da conexão, encontrando-se inserto no art. 55 do CPC, in verbis: “ Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir” .
Assim, ante a ocorrência da conexão, devem-se reunir as ações para evitar decisões conflitantes, motivo pelo qual determino que
seja associado a estes autos o processo nº 0800013-05.2019.8.10.0144.
Ato contínuo, analisando o pedido autoral, em ambas as demandas, constato que versam sobre a ilegalidade da cobrança de
tarifas bancárias e anuidade de cartão de crédito, inexistindo óbice para que tais pleitos sejam postulados em uma única ação,
privilegiando-se a economia processual e uma prestação jurisdicional mais rápida e eficiente.
Nessas condições, intime-sea parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, cumulando os pedidos das
ações conexas em uma só demanda e requerendo, por conseguinte, a desistência do outro processo, sob pena de indeferimento
da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).
Cumpra-se.
São Pedro da Água Branca (MA), Terça-feira, 20 de Agosto de 2019.
Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Pedro da Água Branca

Processo: 0800013-05.2019.8.10.0144
REQUERENTE: RAIMUNDO RODRIGUES DE BRITO
ADVOGADO: YVES CESAR BORIN RODOVALHO, OAB/MA 11175, EMANUEL SODRE TOSTE, OAB/MA 8730
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.
DESPACHO
Vistos, etc.
Em análise de prevenção junto ao PJe, constata-se que tramita nesta vara outra ação com a mesma causa de pedir, de nº
0800012-20.2019.8.10.0144.
Verifica-se estar diante de fenômeno processual da conexão, encontrando-se inserto no art. 55 do CPC, in verbis: “ Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir” .
Assim, ante a ocorrência da conexão, devem-se reunir as ações para evitar decisões conflitantes, motivo pelo qual determino que
seja associado a estes autos o processo nº 0800012-20.2019.8.10.0144.
Ato contínuo, analisando o pedido autoral, em ambas as demandas, constato que versam sobre a ilegalidade da cobrança de
tarifas bancárias e anuidade de cartão de crédito, inexistindo óbice para que tais pleitos sejam postulados em uma única ação,
privilegiando-se a economia processual e uma prestação jurisdicional mais rápida e eficiente.
Nessas condições, intime-sea parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, cumulando os pedidos das
ações conexas em uma só demanda e requerendo, por conseguinte, a desistência do outro processo, sob pena de indeferimento
da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).
Cumpra-se.
São Pedro da Água Branca (MA), Terça-feira, 20 de Agosto de 2019.Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Pedro da Água Branca

Processo: 0800015-72.2019.8.10.0144
REQUERENTE: MARIA EDVANIA BESERRA
ADVOGADO: YVES CESAR BORIN RODOVALHO, OAB/MA 11175, EMANUEL SODRE TOSTE, OAB/MA 8730
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.
DESPACHO
Vistos, etc.
Em análise de prevenção junto ao PJe, constata-se que tramita nesta vara outras ações com as mesmas partes e causa de pedir,
de nº 0800014-87.2019.8.10.0144 e 0800016-57.2019.8.10.0144.
Verifica-se estar diante de fenômeno processual da conexão, encontrando-se inserto no art. 55 do CPC, in verbis: “ Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir” .
Assim, ante a ocorrência da conexão, devem-se reunir as ações para evitar decisões conflitantes, motivo pelo qual determino que
seja associadoa estes autos os processos nº 0800014-87.2019.8.10.0144 e 0800016-57.2019.8.10.0144.
Ato contínuo, analisando o pedido autoral, em todas as demandas, constato que versam sobre a ilegalidade da cobrança de tarifas
bancárias, anuidade de cartão de crédito e seguro, inexistindo óbice para que tais pleitos sejam postulados em uma única ação,
privilegiando-se a economia processual e uma prestação jurisdicional mais rápida e eficiente.
Nessas condições, intime-sea parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, cumulando os pedidos das
ações conexas em uma só demanda e requerendo, por conseguinte, a desistência dos outros processos, sob pena de
indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).
Cumpra-se.
São Pedro da Água Branca (MA), Terça-feira, 20 de Agosto de 2019.Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Pedro da Água Branca

Página 1166 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



PROCESSO Nº 0000018-94.2018.8.10.0144 (182018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: GEIEL MARTINS SOUSA
ADVOGADO: FABRICIO DA SILVA MACEDO ( OAB 8861-MA )
REQUERIDO: BRADESCO CARTÕES S.A.
SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de ação indenizatória proposta por GEIEL MARTINS SOUSA em face de BANCO CARTÕES
S/A.Requereu a parte autora a desistência da ação, conforme petição nos autos em apenso. Note-se que ainda não houve
oferecimento de contestação, de modo que a desistência independe de anuência do réu (art. 485, § 4º, do CPC).Assim,
HOMOLOGO a desistência e julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Sem custas
processuais e honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/1995.Transitada em julgado, desapensem-se e
arquivem-se os autos.Publique-se junto ao DJe para o advogado da parte autora, Dr. Fabrício da Silva Macedo, OAB/MA 8.861.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São Pedro da Água Branca (MA), 29 de agosto de 2019.Rafael Felipe de Souza LeiteJuiz de
Direito Titular da Comarca de São Pedro da Água Branca Resp: 189746

PROCESSO Nº 0000023-19.2018.8.10.0144 (232018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: CÍCERA DOS SANTOS CRUZ
ADVOGADO: fabrício da Silva Macedo, OAB/MA 8.861
REQUERIDO: BRADESCO CARTÕES S.A.
SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de ação indenizatória proposta por CICERA SANTOS CRUZ em face de BANCO CARTÕES
S/A.Requereu a parte autora a desistência da ação, conforme petição nos autos em apenso. Note-se que ainda não houve
oferecimento de contestação, de modo que a desistência independe de anuência do réu (art. 485, § 4º, do CPC).Assim,
HOMOLOGO a desistência e julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Sem custas
processuais e honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/1995.Transitada em julgado, desapensem-se e
arquivem-se os autos.Publique-se junto ao DJe para o advogado da parte autora, Dr. Fabrício da Silva Macedo, OAB/MA 8.861.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São Pedro da Água Branca (MA), 29 de agosto de 2019.Rafael Felipe de Souza LeiteJuiz de
Direito Titular da Comarca de São Pedro da Água Branca Resp: 189746

PROCESSO Nº 0000323-78.2018.8.10.0144 (3232018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA MICILENE ALVES SILVA
ADVOGADO: FABRICIO DA SILVA MACEDO ( OAB 8861-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO 
SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de ação indenizatória proposta por MARIA MICILENE ALVES SILVA em face de BANCO
CARTÕES S/A.Requereu a parte autora a desistência da ação, conforme petição de fl. 19. Note-se que ainda não houve
oferecimento de contestação, de modo que a desistência independe de anuência do réu (art. 485, § 4º, do CPC).Assim,
HOMOLOGO a desistência e julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Sem custas
processuais e honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/1995.Transitada em julgado, desapensem-se e
arquivem-se os autos.Publique-se junto ao DJe para o advogado da parte autora, Dr. Fabrício da Silva Macedo, OAB/MA 8.861.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São Pedro da Água Branca (MA), 29 de agosto de 2019.Rafael Felipe de Souza LeiteJuiz de
Direito Titular da Comarca de São Pedro da Água Branca Resp: 189746

PROCESSO Nº 0000523-22.2017.8.10.0144 (5242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARLENE BRITO BORGES SILVA
ADVOGADO: FABRICIO DA SILVA MACEDO ( OAB 8861-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO(A)S: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR, OAB/MA 19411-A

SENTENÇA: Vistos, etc. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por MARLENE BRITO BORGES SILVA em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, em que
postula a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em sua conta, bem como a condenação da requerida a título de danos morais.
Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995, passo à fundamentação. No caso em apreço, a requerente afirma que é correntista do
banco réu, sendo que, ao retirar um extrato bancário para simples conferência, percebeu que há anos vem ocorrendo cobranças indevidas em sua conta-
corrente, referente a uma ’cesta b. expresso’, sem a sua informação prévia e existência de contrato específico que autorizasse tal operação; Por fim, pugna
pela devolução em dobro dos valores descontados em sua conta, além de condenação do requerido pelos danos extrapatrimoniais gerados, decorrente dos
transtornos ocasionados pelas cobranças indevidas. Sem preliminares arguidas, passo à análise do mérito. Inicialmente, destaco que a relação estabelecida
entre as partes é de consumo, sobre a qual incidem as normas da Lei n. 8.078/90, mais precisamente o preceito contido no caput e §1º, I a III, de seu artigo 14,
que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi
fornecido". Da análise dos autos, considerando a distribuição dinâmica do ônus da prova (fl. 23), impunha-se ao requerido, a teor do art. 373, II, do CPC, e arts.
14, § 3º e 6º, VIII, ambos do CDC, demonstrar a legitimidade dos descontos na conta da autora, referente a tarifa ’cesta b. expresso’, ônus do qual não se
desincumbiu, eis que não juntou aos autos cópia do suposto instrumento contratual firmado. A parte autora, por sua vez, nega de forma veemente que tenha
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contratado qualquer pacote de serviços que venha a autorizar a cobrança de tarifas. Com efeito, não havendo nos autos qualquer documento assinado pela parte
autora capaz de demonstrar inequivocamente a adesão ao pacote de serviços cobrado pelo Banco requerido, que ensejou no desconto reiterado da tarifa
denominada ’cesta b. expresso’, tenho como configurada a falha na prestação dos serviços, devendo, assim, arcar com as consequências do seu agir. Assim, a
instituição financeira, ao não informar prévia e efetivamente o consumidor sobre a cobrança de tarifas bancárias, violou o princípio da boa-fé objetiva,
descumprindo com o seu dever legal de informação e transparência, merecendo que os descontos sejam devolvidos na forma dobrada, nos termos do art. 42,
parágrafo único, do CDC. Como o valor referido pela parte autora à fl. 21, de R$ 192,80 (cento e noventa e dois reais e oitenta centavos), não foi impugnado pela
parte ré, será esta a quantia cuja restituição se efetuará em dobro, totalizando a importância de R$ 385,60 (trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta
centavos). Com relação aos danos morais, em que pese restar configurada a falha na prestação do serviço, tal situação, por si só, não é suficiente para
configurar o dano extrapatrimonial, ante a ausência de comprovação de abalo a atributo da personalidade da requerente. O conjunto probatório carreado aos
autos é deficiente para comprovar as alegações da autora, uma vez que não há um lastro mínimo de prova dos danos morais sofridos, ônus que era imposto à
requerente e do qual não se desincumbiu. Note-se que não se está a desconsiderar o incômodo oriundo da situação vivenciada pela parte autora, mas apenas a
ressaltar que devem ser cabalmente demonstradas as circunstâncias extraordinárias que permitam extrair os danos morais invocados. Ressalte-se que a
inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações, bem
como não desobriga o consumidor, como autor da ação de indenização, de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por
fim, considerando não se tratar de dano moral in re ipsa, atrelado ao fato de que o mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável, cabia à
requerente demonstrar alguma excepcionalidade capaz de ensejar o alegado dano, o que não fez, de modo a afastar o dever de indenizar. Nesse sentido, é o
entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão: "EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO. DESCONTOS INDEVIDOS DE TAXAS/TARIFAS SOBRE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS.
DEVOLUÇÃO DA PARCELA TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA. DESTINAÇÃO. PARCELA DO
VALOR EM FAVOR DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor. II. De acordo com a
Resolução n° 3.402/2006 do Banco Central do Brasil é vedado às instituições financeiras a cobrança de encargos em contas bancárias exclusivas para o
recebimento de salários, vencimentos e aposentadorias. III. Não demonstrada a exigibilidade de todas as taxas debitadas na conta, deve-se reconhecer a
ilegalidade de suas cobranças correspondendo, ao caso concreto, aos descontos grafados como "MORA CRED PESS", "LIMITE EM CONTA" "CRÉDITO
PESSOAL". IV. Repetição do indébito configurada, cabendo ao Banco demandado o pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados. V. Quanto
aos danos morais, cabe asseverar que, aborrecimentos ou contrariedades não podem ser elevados à categoria de abalo moral passível de indenização.
Ademais, o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. Precedentes do STJ.
VI. Incumbia ao Banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar que o autor solicitou ou aderiu a contrato bancário a ensejar a cobrança das referidas tarifas.
Entretanto, limitou-se a alegar que houve a contratação dos serviços, tendo adotado todas as cautelas possíveis, quando da realização do negócio, não havendo
causado nenhum dano, sem, contudo, apresentar qualquer instrumento de abertura de conta depósito acompanhado de cópia de carteira de identidade e CPF do
consumidor. VII. Em relação aos descontos denominados "PARC CRED PESS" que se referem às parcelas de empréstimo pessoal e a "MORA CRED PESS"
que dizem respeito às parcelas do empréstimo acrescidas dos encargos decorrentes do atraso no pagamento de tais parcelas, verifico a legalidade nas
cobranças, visto que as tarifas decorrem de empréstimo contraído pelo apelante, conforme consta nos extratos anexados aos autos (contratos nº 192107719), o
qual, inclusive, admitiu ter solicitado junto à instituição financeira requerida em seu depoimento pessoal, em audiência de instrução e julgamento (fls. 77/80). VIII.
Não há sucumbência recíproca se um dos litigantes decai em parte mínima do pedido, devendo as despesas e honorários advocatícios ser suportados
integralmente pela parte vencida conforme art. 86, par. único, do CPC/2015. IX. Considerando que não existia vedação legal à época do CPC/73, é possível
destinar de parte do valor das astreintes ao FERJ - Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário, visando evitar o enriquecimento da parte a quem a
multa diária beneficia, sem afastar o caráter punitivo a quem descumpriu a determinação judicial. X.Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTOao
apelo, para condenar o Banco Bradesco S/A, a devolver, em dobro, os valores referentes a "MORA CRED PESS", "LIMITE EM CONTA" "CRÉDITO PESSOAL",
cujos descontos são indevidos, e ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, estes no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos dos arts. 85, § 2º e 86, do CPC/2015, mantendo os demais termos da sentença de base. (ApCiv no(a) AI 009343/2016, Rel.
Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/07/2017, DJe 13/07/2017)" g.n. Ademais, observa-se que
o instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC já possui a intenção de recompensar o consumidor por algum dano experimentado. Ante o exposto, e
por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inc. I, CPC, e o faço para
condenar a requerida a restituir à requerente, de forma dobrada, as quantias descontadas, o que totaliza R$ 385,60 (trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta
centavos), corrigido monetariamente pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão a partir da data do efetivo
prejuízo (súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil), bem como para DETERMINAR à requerida
que se abstenha de efetuar novas cobranças a título da TARIFA BANCÁRIA - CESTA BRADESCO EXPRESSO, salvo futura opção da parte consumidora em
contratar os serviços. Considerando que nesta ocasião a parte autora traz aos autos documento novo apto a demonstrar a persistência da cobrança pelo Banco
Bradesco das tarifas cesta de serviços - tarifa bancária - cesta Bradesco Expresso, em frontal desrespeito à decisão de ff. 23/26, consolido o valor fixado a título
de multa em R$200,00 reais por cada desconto efetuado após cinco dias da data de citação e intimação, 26 de novembro de 2018, que consta em certidão de f.
34, facultada a cobrança após o trânsito em julgado desta sentença. No intuito de proteger a parte autora de novas cobranças indevidas, mantenho a
antecipação de tutela de ff. 23/26 modificando somente a multa anteriormente fixada, elevando-a para o valor de R$1.000,00 (mil reais) por ato de
descumprimento a contar de cinco dias desta audiência. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/1995.
Após o trânsito em julgado, dê-se vista as partes. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publicada em audiência. Registre-se. Intimadas as partes em
audiência. Defiro futuras intimações da parte requerida em nome do advogado José Almir da Rocha Mendes Júnior, OAB-MA 19.411-A, e da requerente em
nome do advogado subscritor da inicial, Fabrício da Silva Macedo, OAB-MA 8.861.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, deu-se por encerrado o presente
termo que vai assinado pelos presentes. Eu, Victor Kellesson Sales Rodrigues, Assessor de Juiz, que digitei.RAFAEL FELIPE DE SOUZA LEITEJuiz de Direito
Titular da Comarca de São Pedro da Água BrancaMARLENE BRITO BORGES SILVARequerenteMANOEL MOREIRA PINTO NETO Advogado, OAB/MA
18.630MATEUS MENDES MACHADOPrepostoANDRÉ ALMEIDA DA CONCEIÇÃOAdvogado, OAB/MA 15.538 Resp: 183954

PROCESSO Nº 0000751-60.2018.8.10.0144 (7512018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: Almivar Siqueira Freire, OAB/MA 6.796
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de ação de nulidade de cobrança de tarifas ilegais c/c repetição do indébito e reparação por danos
morais, proposta por MARIA PEREIRA DA SILVA em face do BANCO BRADESCO S/A.Requereu a parte autora a desistência da
ação, conforme petição de fl. 30. Note-se que ainda não houve oferecimento de contestação, de modo que a desistência
independe de anuência do réu (art. 485, § 4º, do CPC).Assim, HOMOLOGO a desistência e julgo extinto o processo, com fulcro no
art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei n.
9.099/1995.Transitada em julgado, desapensem-se e arquivem-se os autos.Publique-se junto ao DJe para o advogado da parte
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autora, Dr. Almivar Siqueira Freire, OAB/MA 6.796. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São Pedro da Água Branca (MA), 29 de
agosto de 2019.Rafael Felipe de Souza LeiteJuiz de Direito Titular da Comarca de São Pedro da Água Branca Resp: 189746

PROCESSO Nº 0000015-08.2019.8.10.0144 (152019)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR:EDILEUZA CARDOSO DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO: LETÍCIA RÉGULO FERREIRA, OAB/PA 19227
REQUERIDA: MARIA ELENA CARDOSO
SENTENÇA: Vistos, etc.Trata-se de ação de interdição ajuizada por EDILEUZA CARDOSO DA SILVA ALMEIDA em face de MARIA ELENA CARDOSO, a fim de
decretar a interdição de sua genitora, portadora de transtorno bipolar.Designada audiência (fl. 18), tomou-se o depoimento da requerente, bem como da
interditanda, oportunidade em que o MM. Juiz declinou a competência para esta Comarca (fls. 22/23).Determinada a intimação da requerente, para adequar os
pedidos para tomada de decisão apoiada (fl. 27), a autora, apesar de devidamente intimada (fls. 28/29), quedou-se inerte, conforme certidão de fl.
30.Manifestação do Ministério Público às fls. 33/34, pelo indeferimento do pleito, ante a inércia da requerente.Vieram-me os autos conclusos.Eis o breve relatório.
Passo a fundamentação.Ao compulsar os autos, verifico que a requerida/interditanda possui razoável percepção do mundo sensorial a sua volta, sabendo se
reconhecer no tempo e espaço, razão pela qual não se mostra cabível a propositura da ação de interdição, mas sim da tomada de decisão apoiada, nos termos
do art. 1.783-A do Código Civil.Todavia, ao ser intimada para emendar a petição inicial, a requerente não procedeu com a adequação dos pedidos, deixando de
apresentar o termo de apoiação.A apresentação em juízo do termo constando os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores constitui
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, ante o descumprimento da parte, não é possível a instauração da relação
processual.Dessa forma, nos termos do que dispõe o artigo 485, inc. IV, do Código Processo Civil, o mérito não será resolvido.Posto isso e pelo que demais
contém os autos, JULGO EXTINTA A DEMANDA, sem análise do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das
custas processuais, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça concedida (fl. 14).Ciência ao Parquet.Transitado em julgado, arquivem-se os
autos.Cópia desta sentença servirá como mandado/ofício.P.R.I.C.São Pedro da Água Branca (MA), 9 de agosto de 2019.Rafael Felipe de Souza LeiteJuiz de
Direito Titular da Comarca de São Pedro da Água Branca Resp: 189746

São Raimundo das Mangabeiras

PROCESSO Nº 0000616-06.2012.8.10.0129 (6162012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CÍVEL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/MA 15.607-A
DESPACHO. Observando o disposto no art. 2º, Portaria Conjunta n. 29/2018/TJMA, a execução deverá ser requerida na
plataforma de processamento eletrônico PJe. O requerimento de cumprimento da sentença deverá observar, além das disposições
do Código de Processo Civil, a rotina do art. 2º, §1º e §2º, da Portaria Conjunta n. 52/2017/TJMA:§ 1º O requerimento dirigido ao
juízo competente deverá estar acompanhado de reproduções digitalizadas das seguintes peças do processo, cuja originalidade
deverá ser declarada na petição pelo(a) advogado(a) signatário(a), sob sua responsabilidade pessoal (NCPC, art. 522, Parágrafo
único), observado o disposto no art. 425, VI, do Código de Processo Civil, considerando-se, como requisitos de autenticidade,
integridade e validade jurídica dos documentos apresentados em formato eletrônico, a assinatura digital efetivada no momento do
protocolo do peticionamento eletrônico com a utilização de certificado digital emitido por autoridade integrante infraestrutura de
chaves públicas unificada nacionalmente da (ICPBr): a) documentos pessoais das partes;b) sentença ou decisão a ser liquidada ou
executada;c) certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo, quando se tratar de cumprimento provisório de
sentença ou decisão;d) certidão de trânsito em julgado, quando se tratar de cumprimento definitivo de sentença;e) acórdão, se
houver;f) decisão de habilitação, se for o caso;g) procuração(ões) outorgada(s) pela(s) parte(s);h) facultativamente, outras peças
consideradas necessárias para permitir a exata compreensão da sentença a ser liquidada, ou para demonstrar a existência do
crédito, no caso de cumprimento de sentença.§ 2º Os documentos devem ser digitalizados em arquivos no formato PDF (portable
document format), com resolução máxima de 300 dpi e formatação A4, não superior a 5,0 megabytes (Mb), em conformidade com
o disposto no art. 13, da Resolução nº 52/2013, do TJMA. Do mesmo modo, para viabilizar o arquivamento dos autos físicos,
deverá o exequente cumprir o disposto nos art. 3º e 4º da Portaria Conjunta n. 52/2017/TJMA:Art. 3º Realizado o protocolo da
petição requerendo a liquidação ou o cumprimento de sentença no PJe, o processo eletrônico cadastrado ficará obrigatoriamente
vinculado ao processo físico originário e será distribuído à unidade jurisdicional por onde tramitou o feito na fase de conhecimento
(NCPC, art. 516, II), excetuada a hipótese de que trata o parágrafo único desse artigo.Art. 4º No prazo de 05 (cinco) dias, contado
do protocolo previsto no art. 1º desta Portaria, o(a) advogado(a) da parte credora encaminhará petição endereçada aos autos do
processo físico referência, comunicando o peticionamento eletrônico do requerimento de liquidação, cumprimento provisório ou
definitivo da sentença ou decisão, acompanhada de cópia física do protocolo no PJe-TJMA. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias
sem manifestação, estes autos deverão ser enviados AO ARQUIVO.A baixa deverá ser precedida de estrita observância às regras
estabelecidas no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça relativamente à cobrança de custas pendentes de
pagamento da fase de conhecimento, de modo a garantir que os registros e baixa no Sistema THEMISPG sejam feitos com
regularidade (art. 8º, Portaria Conjunta n. 52/2017/TJMA).São Raimundo das Mangabeiras, MA, aos 05 de agosto de 2019. Juiz
HANIEL SÓSTENIS, Titular da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras - MA Resp: 191338.

São Vicente Férrer

PROCESSO N°. 136-83.2016.8.10.0130 (1362016).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO CÍVEL
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REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA DE JESUS SERRA
ADVOGADO: JOSÉ BONIFÁCIO DOS SANTOS, OAB/MA 9.551.
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ (MA).
DECISÃO: Trata-se de Impugnação à Execução apresentada pelo Município de Cajapió, na qual alega excesso de execução. O
Exequente, por sua vez, instado a se manifestar acerca da impugnação, limitou-se requerer o prosseguimento do feito. É sucinto o
relatório, passo a decidir. A matéria apresentada pelo Executado em sua impugnação consiste, de fato, em matéria de ordem
pública, cabendo ao magistrado conhecê-la inclusive de ofício, respeitando, porém, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e os
direitos adquiridos, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna. No caso em comento, a sentença proferida somente
condenou o Município no pagamento de valores salariais e disciplinou a matéria determinando que os valores fossem corrigidos
monetariamente a partir da data de constituição do débito (a partir do dia 10 de cada mês de referência) e incidirem juros de mora,
a partir da citação, de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Não houve condenação em honorários advocatícios
(fls. 76). Em decorrência desses comandos, ambos os cálculos apresentados encontram-se inadequados, senão vejamos: a) a
parte autora realizou os cálculos sobre o valor global da condenação, não discriminando mês a mês as prestações devidas. Além
disso, utilizou-se do índice de 1% a.m. em seu cálculos para a apuração dos juros de mora, quando estes deveriam ser de 0,5%
a.m.; não explicitou qual o índice utilizado para a correção monetária e inseriu no cálculos valores referentes a honorários
advocatícios, sem qualquer condenação nesse sentido. Utilizou, ainda, como termo inicial de incidência dos encargos o dia
10/01/2003, sendo que a sentença foi expressa no sentido de que a contagem dos juros se daria se daria a partir da citação
(17/03/2017) e somente a correção monetária incidiria a partir do dia 10 de cada mês devido; b) a parte ré, de sua vez, atualizou o
cálculo considerando o valor global da condenação, a partir de março de 2011. Ressalto, por fim, que somente os seguintes meses
devem ser considerados para os cálculos de valores salariais, conforme reconhecido na sentença: março e abril de 2011;
dezembro de 2012; janeiro a abril de 2013; agosto a dezembro de 2013; e, março, junho e agosto de 2014. Com efeito, deve-se
respeito à coisa julgada, pois nenhuma das partes impugnou a decisão do magistrado no momento oportuno. Assim, deve ser feita
a correção dos cálculos em sua integralidade. Diante disso, conheço da impugnação apresentada, mas julgo esta
IMPROCEDENTE, pelas razões acima expostas. Deixo de condenar as partes em honorários sucumbenciais, em razão da
sucumbência recíproca. Sem custas, por ser o Município isento. Intime-se a parte Autora para, em 5 (cinco) dias, atualizar os
débitos exequendos de acordo com os parâmetros adequados, para que seja dado prosseguimento aos atos executórios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. SERVE COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS. São Vicente Férrer (MA), 26 de agosto
de 2019. FRANCISCO BEZERRA SIMÕES/Juiz Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA.

PROCESSO Nº 872-33.2018.8.10.0130 (8732018)
AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: BENEDITO BRUNO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: AMANDIO DUARTE COSTA OAB/MA 16.954
INCIDÊNCIA PENAL: ART. 157, §2º, INCISO II e § 2º-A C/C ART. 14, II DO CPB

DECISÃO/MANDADO
Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, manejado pelo acusado acima identificado.
Foi recebida a denúncia em 17 de setembro de 2018 (fls. 50).
Às fls. 99 dos autos consta informação de que o requerente/acusado não foi localizado para ser citado, encontrando-se, portanto,
em local incerto e não sabido.
Decisão de desmembramento do processo em relação ao ora peticionante, justamente por sua não localização, em razão de
encontrar-se foragido (fls. 105).
Ofício oriundo do delegado de polícia, informando a prisão do requerente/acusado (fls. 108).
O advogado constituído pelo acusado apresentou defesa preliminar e juntamente com esta, o pedido de concessão de liberdade
provisória.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, por existirem nos autos provas concretas da
materialidade e da autoria delitiva, além da não existir alteação do quadro fático determinante da constrição cautelar.
É o sucinto relatório. Decido.
Analisando detidamente os autos, observo não haver alteração significativa na quadra fática que foi analisada quando da
decretação de prisão preventiva do acusado.
Com efeito, embora o advogado argumente que não estão presentes os requisitos da medida cautelar extrema, não é o que
informam os autos.
Nesse sentido, embora sabedor do ato que praticou e com ciência inequívoca de que estava sendo procurado para ser citado, em
nenhum momento procurou apresentar-se à justiça, demonstrando estar disposto a responder judicialmente por seus atos.
De igual forma, não apresenta informações de que tenha ocupação lícita, que estuda, estado civil estável, enfim, não há qualquer
demonstração de que estando solto não resolva, novamente, ausentar-se do distrito da culpa.
Nesses termos, um dos requisitos previstos em norma legal e que evidenciam a necessidade de decretação do ergástulo é a
garantia de aplicação da lei penal, o que evidentemente estará em risco, caso se permita que o acusado venha a ser solto.
De outra banda, em função das ocorrências diuturnas de roubos, furtos e outras ocorrências contra o patrimônio, aliado ao grande
número de comportamento reincidente, é recomendado que se tome atitudes firmes no sentido de combater tais comportamentos.
Por esta razão, indefiro o pedido de liberdade provisória manejado pelo acusado.
Aguarde-se em secretaria a abertura de pauta para designação de audiência de instrução, de acordo com a disponibilidade do
promotor de justiça, sem olvidar da urgência do caso, por se tratar de réu preso.
Publique-se, Registre-se, Intimem-se.
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Notifique-se o Ministério Público.
Cumpra-se.

São Vicente Ferrer-MA, 29 de agosto de 2019.
Francisco Bezerra Simões

Juiz de Direito Titular da Comarca de São Vicente Férrer-MA

PROCESSO N°. 9000596-19.2013.8.10.0130 (902572013).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO PINTO ROCHA
ADVOGADO: SHIRLEY REGINA RIBEIRO DA SILVA PINTO, OAB/MA 11.723.
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO S/A.
ADVOGADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, OAB/PE 28.490-A.
DECISÃO: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo Requerido, arguindo prescrição trienal das obrigações e excesso
de execução, em razão da penhora de valor superior ao devido. Foi deferido o efeito suspensivo à exceção e determinada a
intimação da parte exequente para se manifestar. Em sua manifestação, a exequente sustenta inexistir prescrição no caso dos
autos, além de inexistir excesso de execução. Eis o que cabia relatar. Passo a decidir. Relativamente à arguição de prescrição,
entendo que não merece acolhida, uma vez que a relação dos autos é de consumo, sujeita ao prazo quinquenal (art. 27 do CDC),
não tendo este decorrido durante a fase de conhecimento. No tocante ao suposto excesso de execução, merece atenção o fato de
a parte Executada ter efetuado o pagamento parcial do débito em 22/11/2016, na quantia de R$ 22.436,82 (vinte e dois mil
quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) (fls. 201). Com efeito, naquela data, era devida a quantia de R$
28.233,78 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos) - sendo R$ 16.861,70 (dezesseis mil, oitocentos
e sessenta e um reais e setenta centavos) referentes aos danos materiais, R$ 6.666,45 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis
reais e quarenta e cinco centavos) referentes aos danos morais, e R$ 4.705,63 (quatro mil, setecentos e cinco reais e sessenta e
três centavos) referentes aos honorários sucumbenciais, conforme se apreende dos cálculos anexos a essa decisão.
Considerando-se os valores depositados, entendo como adimplidos os débitos mais antigos, nos termos do art. 355 do CC/2002,
abrangendo, pois, os danos materiais e os honorários sucumbenciais neles incidentes, cujo termo inicial é anterior ao das demais
obrigações fixadas na sentença; bem como parte dos danos morais e dos honorários sobre eles incidentes. Como consequencia, o
remanescente dos danos morais e dos honorários sucumbencias deles decorrentes permaneceram como obrigações inadimplidas.
Logo, o remanescente do débito seria o montante de R$ 5.796,96 (cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e seis
centavos, valor sobre o qual continuaram a incidir os encargos moratórios e sobre o qual deverão inicidir as penalidades pelo
inadimplemento na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do CPC. Os valores em questão, atualizados até a
data da penhora on-line (05/04/2019) (fls. 263), somam a quantia de R$ 18.032,80 (dezoito mil, trinta e dois reais, e oitenta
centavos), conforme os cálculos anexos demonstram. Assim, subsiste razão ao Exequente quanto à existência de excesso na
penhora, pois esta se deu sobre a quantia de R$ 33.658,81 (trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais, e oitenta e um
centavos), bastante superior ao devido naquele momento. Diante disso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exceção de
pré-executividade apresentada, pelas razões acima expostas, determinando a desconstituição da penhora sobre o montante de R$
15.626,01 (quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais, e um centavo). Deixo de condenar as partes em honorários sucumbenciais,
em razão da sucumbência recíproca. Por seu turno, como já ocorreu a efetiva transferência do valor integral (R$ 33.658,81), não
há como se proceder ao desbloqueio do indigitado valor. Por esta razão, intime-se o executado, para que indique, no prazo de 15
(quinze) dias, conta bancária onde os valores remanescentes deverão ser depositados, a título de devolução do excesso de
execução, no valor de R$ 15.626,01 (quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais, e um centavo). EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL
para o levantamento do depósito judicial de fls. 201, juntamente com o valor de R$ 18.032,80 (dezoito mil e trinta e dois reais e
oitenta centavos). Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. SERVE
COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS. São Vicente Férrer (MA), 2 de setembro de 2019. FRANCISCO BEZERRA
SIMÕES/Juiz Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA.

PROCESSO Nº 1009-49.2017.8.10.0130 (10122017).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA
ADVOGADO(A): KERLES NICOMÉDIO AROUCHA SERRA, OAB/MA 13.965.
REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/MA 9.348-A.
DESPACHO/MANDADO: Recebo o recurso inominado interposto pela parte Requerida. Abro vistas à parte Autora para apresentar
contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, consoante determinação do art. 42, §2º, da Lei nº 9.099/95. Após o
decurso do prazo, com ou sem manifestação, ascendam os autos à Turma Recursal, para apreciação. Cumpra-se. SERVE ESTE
COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS. São Vicente Férrer/MA, 17 de maio de 2019. FRANCISCO BEZERRA SIMÕES/Juiz
Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA.

PROCESSO Nº. 1241-61.2017.8.10.0130 (12442017).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA APARECIDA AMORIM DA SILVA FONTES
ADVOGADO: SHIRLEY REGINA RIBEIRO DA SILVA PINTO, OAB/MA 11.723.
REQUERIDO(A): MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER.
DESPACHO/MANDADO: Recebo o recurso inominado interposto pela parte Requerida. Abro vistas à parte Autora para apresentar
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contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, consoante determinação do art. 42, §2º, da Lei nº 9.099/95. Após o
decurso do prazo, com ou sem manifestação, ascendam os autos à Turma Recursal, para apreciação. Cumpra-se. SERVE ESTE
COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS. São Vicente Férrer/MA, 19 de agosto de 2019. FRANCISCO BEZERRA SIMÕES/Juiz
Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA.

Processo nº. 317-50.2017.8.10.0130 (3182017).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
AUTOR: JOSÉ DO PATROCÍNIO SERRA
ADVOGADO: FÁBIO COSTA PINTO, OAB/MA 9.227.
RÉU: BANCOPANAMERICANO S/A.
ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA, OAB/MA 13.269.
DESPACHO: Proceda a Secretaria Judicial à emissão da guia de custas remanescentes, caso haja, ou certificar a inexistência
destas. Havendo custas a recolher, notifique-se o Requerido para o pagamento dos débito, para fazê-lo, no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de sua inscrição em dívida ativa, nos termos da Lei Estadual nº 6.760/1996 e da Resolução nº 29/2009 do Tribunal
de Justiça do Maranhão. Com o encerramento do processo, não sendo recolhidas as custas voluntariamente, encaminhem-se os
autos à Procuradoria do Estado do Maranhão, para a adoção das providências cabíveis. Caso, de outro lado, não haja mais
providências a serem atendidas, sejam os autos arquivados, com prévia baixa na distribuição. Cumpra-se. São Vicente Férrer
(MA), 19 de agosto de 2019. FRANCISCO BEZERRA SIMÕES/Juiz Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA.

PROCESSO Nº. 717-98.2016.8.10.0130 (7212016).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: OTILIA LINDOSO
ADVOGADO: JORGE FERREIRA DE ALMEIDA, OAB/MA 8.436.
REQUERIDO: BANCO CETELEM S/A.
ADVOGADO: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, OAB/PE 19.357.
DESPACHO: Tendo em vista o julgamento do IRDR nº 53983/2016, relacionado aos empréstimos consignados, no dia 12 de
setembro de 2018, e do IRDR nº 3043/2017, em 22 de agosto de 2018, relacionado a descontos em conta de recebimento de
benefício previdenciário, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, retome-se o curso do processo. Considerando,
ainda, a apresentação de embargos de declaração, intime-se a parte Autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos
termos do art. 1.023, §2º, do CPC. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para apreciação. São Vicente
Ferrer/MA, 13 de março de 2019. FRANCISCO BEZERRA SIMÕES/Juiz de Direito Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA.

Processo nº. 75-28.2016.8.10.0130 (752016).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
AUTOR: MARIA RIBAMAR COSTA PENHA
ADVOGADO (A): ANTONIO LINDOSO NUNES, OAB/MA13.305.
RÉU: EMPRESA MIL CURSOS
ADVOGADO: ADILENE MONDEGO CARVALHO, OAB/MA 8.586.
DESPACHO: Abro vistas às partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o prosseguimento do feito,
a iniciar pela parte autora. Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos, com prévia baixa na distribuição. Cumpra-se. São
Vicente Férrer (MA), 21 de março de 2019. FRANCISCO BEZERRA SIMÕES/Juiz Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA.

PROCESSO Nº. 9000157-08.2013.8.10.0130 (1572013).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: FIRMA PINHEIRO COSTA LEITE
ADVOGADO: RAFAEL DA SILVA MEDEIROS, OAB/MA 11650, VALDENE MEDEIROS ROCHA, OAB/MA 8.550.
REQUERIDO: BANCO BMC S/A.
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11.099-A.
DESPACHO: Intime-se, pessoalmente, a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem interesse no prosseguimento
do feito. Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos com prévia baixa na distribuição. São Vicente Ferrer/MA, 02 de abril
de 2019. FRANCISCO BEZERRA SIMÕES/Juiz Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA.

Processo nº. 990-48.2014.8.10.0130 (9952014).
PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
REQUERENTE: MARIA ROMANA ABREU
ADVOGADO: MARIA DO NASCIMENTO LINDOSO COSTA, OAB/MA 4.127.
REQUERIDO: BANCO BMG S/A.
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA, OAB/SP 327.026.
DESPACHO: Reitere-se o teor do ofício de fls. 62, para cumprimento da ordem ali emanada no prazo de 10 (dez) dias, devendo
comprovar nos autos o cumprimento, sob pena de multa de 01 (um) salário mínimo, em caso de novo descumprimento, que será
aplicada ao banco e também pessoalmente ao gerente da agência, em função de evidente ato atentatório à dignidade da justiça.
Após o prazo, com ou sem manifestação, ascendam os autos conclusos para decisão. Encaminhe-se em anexo, cópias do ofício
de fls. 62 e AR de fls. 65, bem como cópia do documento de fls. 93, que indica nova conta na qual deverá ser depositado o valor
requerido, caso ainda não depositado. Publique-se, registre-se, cumpra-se. São Vicente Férrer (MA), 22 de março de 2019.
FRANCISCO BEZERRA SIMÕES/Juiz Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA.
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Processo nº. 99-85.2018.8.10.0130 (992018).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
AUTOR: FRANCISCA DE ASSINS MELONIO TEIXEIRA
ADVOGADO (A): KERLES NICOMÉDIO AROUCHA SERRA, OAB/MA13.965.
RÉU: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA, OAB/MA 119.859.
DESPACHO: Abro vistas a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. Caso
não haja manifestação, arquivem-se os autos, com prévia baixa na distribuição. Cumpra-se. Intimem-se. São Vicente Férrer (MA),
19 de agosto de 2019. FRANCISCO BEZERRA SIMÕES/Juiz Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA.

PROCESSO Nº. 159-58.2018.8.10.0130 (15902018).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: SIPRIANO FREITAS
ADVOGADO: KERLES NICOMÉDIO AROUCHA SERRA, OAB/MA 13.965.
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/MA 11.812-A.
SENTENÇA: Dispensa de relatório com base no art. 38 da Lei 9.099/95, ressaltando-se que na audiência de conciliação, instrução
e julgamento, a conciliação restou infrutífera, restando os autos, ao final, conclusos para sentença. Destaco que as relações
jurídicas ora discutidas devem ser entendidas como de consumo, previstas na Lei nº 8.078/90, envolvendo de um lado, o
Consumidor e de outro, o Fornecedor promovido. O pedido do Autor consiste no reconhecimento de nulidade contratual referente à
"tarifa bancária cesta bradesco expresso" cobrada na conta em que recebe seus proventos de aposentadoria, requerendo também,
ao final, repetição de indébito e reparação por danos morais decorrentes disso. Em sua contestação, o Réu argui, preliminarmente,
incompetência dos juizados especiais cíveis, falta de interesse de agir, inépcia da inicial e conexão com a ação veiculada no
processo nº 160-43.2018.8.10.0130. No mérito, defende a legalidade das cobranças, pois o consumidor teria concordado com a
cobrança das tarifas questionadas no ato da contratação, requerendo a total improcedência dos pedidos, inclusive da repetição de
indébito e da indenização por danos morais. Relativamente à arguição de incompetência do Juizado Especial Cível pela
necessidade de perícia para subsidiar o julgamento da demanda, entendo que não subsiste razão ao Requerido, pois, como se
verá adiante, a questão pode ser resolvida por simples análise documental, não havendo maior complexidade na análise das
provas discutidas capaz de ensejar dúvida a este magistrado. Nesse aspecto, ressalto que, conforme a inteligência do Enunciado
nº 54 do FONAJE, "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face
do direito material". Assim sendo, não existindo a necessidade da prova pericial para a elucidação da demanda, este juízo é
competente para julgá-la. No que atine à preliminar de ausência de interesse de agir, este argumenta que o Consumidor poderia
ter procurado a Instituição Financeira para solucionar a questão extrajudicialmente e, não o tendo feito, resta demonstrada a
ausência de interesse de agir. O interesse de agir (ou interesse processual) é caracterizado mediante a necessidade da tutela
jurisdicional no caso concreto ou através da adequação do meio escolhido para que esta seja efetivada. Ausente a necessidade ou
a adequação, consequentemente, restará configurada a carência de ação. Com efeito, o exercício do direito de ação pressupõe a
existência de uma pretensão resistida, perante a qual poderá o autor provocar a jurisdição a fim de obter a tutela necessária à
garantia de seus direitos. Em consequência, subsistirá a imprescindibilidade da intervenção e uma das nuances do interesse
processual (necessidade), conforme exposto acima. No presente caso, de fato, não existem evidências de que o Consumidor
tenha procurado a Instituição Financeira extrajudicialmente para resolver a questão, mas isto, por si só, não é capaz de afastar seu
interesse. Ocorre que a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 5º, inciso XXXV, o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, nos seguintes termos: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Nesse contexto,
sempre que o Poder Judiciário for provocado, se estiver diante de lesão ou ameça a algum direito, e puder se prestar a tutela
jurisdicional, não existe razão para que a demanda do cidadão não seja atendida por esta via. A legislação, em nenhum momento,
exige o esgotamento das vias extrajudiciais para a solução das demandas, mas tão somente a existência de lesão ou ameaça a
direito. Sendo assim, embora não haja comprovação de que o Consumidor tenha reclamado extrajudicialmente, não existem
motivos para que seja reconhecida a carência de ação por isso, pois existe, sim, a resistência da Entidade Bancária. Tanto é
verdade que, mesmo perante o Judiciário, o Banco defendeu a legalidade das cobranças e a improcedência total dos pedidos do
Autor. Se procedeu desta forma perante o Poder Judiciário, certamente que outro não seria o desfecho extrajudicial. No tocante à
suposta inépcia da inicial, a parte Requerida assevera que haveria defeito na representação da parte, por não ter esta se utilizado
de instrumento de mandato público. Esclareço, nesse sentido, que embora se apliquem, , subsidiariamente, várias disposições da
legislação processual cível ao rito especial da Lei nº 9.099/95, naquilo que houver determinações específicas da legislação
especial, esta será preponderante na condução do procedimento. Nesse ínterim, a Lei nº 9.099/95 estabelece, quanto aos
princípios que regem o procedimento e quanto à representação processual das partes: Art. 2º O processo orientar-se-á pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a
conciliação ou a transação. Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente,
podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória. […]§ 3º O mandato ao advogado poderá
ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. § 4o O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser
representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de
vínculo empregatício. (Redação dada pela Lei nº 12.137, de 2009). Tomando por base as orientações acima, é nítido que existem
disposições específicas na Lei do Juizados Especiais acerca da representação em audiência, sendo aplicável inclusive mandato
verbal, pela informalidade inerente ao procedimento. Diante disso, ainda que se considerasse o instrumento de mandato viciado, o
que se levanta apenas a título de argumentação, este fora suprido pela representação da parte em audiência pelo mesmo patrono,
presumindo-se a outorga de maneira verbal em tal hipótese. Por fim, relativamente à preliminar de conxão com a ação do
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processso nº 160-43.2018.8.10.0130, entendo que não merece acolhida, pois esta já fora julgada, incidindo a vedação do art. 55,
§1º, do CPC. Rejeito, assim, as preliminares arguidas, nos termos expostos acima. Passo, então, a analisar o mérito. O ponto
nuclear da demanda consiste na discussão sobre a existência de danos materiais e morais em virtude da cobrança de pacote de
serviços ("TARIFA BANCÁRIA CESTA BRADESCO EXPRESSO"), que o Autor afirma ter sido fruto de alteração contratual de
forma unilateral pelo Banco. Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço
realizado pelo Banco Requerido, uma vez que ele supostamente não teria agido com boa-fé e, de forma abusiva e unilateral,
passou a cobrar por pacote de serviços não solicitado nem utilizado pelo titular da conta e ensejando, por conseguinte, sua
responsabilização nos termos do art. 14 do CDC. Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de
serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se
comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.
Observa-se, assim, que as provas juntadas pela parte autora não deixam dúvidas quanto ao fato de existir conta de sua titularidade
junto ao Banco Requerido. Por outro lado, nela foi cobrada a "TARIFA BANCÁRIA CESTA BRADESCO EXPRESSO" em diversos
meses, conforme demonstram os extratos às fls. 12/30. A despeito do nome atribuído à tarifa, cabia ao banco juntar o contrato
específico a que alude o art. 8o da Resolução no 3.919/2010 do BACEN: "Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser
realizada mediante contrato específico", sob pena de se caracterizar a ilegalidade da cobrança. Assim, ainda que se trate de conta-
corrente em que são recebidos proventos de aposentadoria, se o Autor, observada a vedação de cobrança por serviços essenciais,
não foi adequada e efetivamente informado acerca da contratação e da cobranças das referidas tarifas, as cobranças devem ser
feitas individualmente, pelo custo correspondente a cada serviço efetivamente utilizado, em respeito à prerrogativa prevista no art.
9o da mesma resolução acima mencionada. Corrobora esse entendimento a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, no julgamento do IRDR nº 3.043/2017, nos seguintes termos: "É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o
recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de cartão magnético do INSS e através da conta de depósito
com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na contratação de pacote remunerado de serviços ou
quando excedidos os limites de gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do BACEN, desde que o aposentado seja prévia e
efetivamente informado pela instituição financeira." Nesse passo, o Autor demonstrou ter sofrido descontos da seguinte forma: a)
entre 01/2014 e 12/2014, a quantia de R$ 108,06 (cento e oito reais, e seis centavos); b) entre 01/2015 e 12/2015, a quantia de R$
140,10 (cento e quarenta reais e dez centavos); c) entre 01/2016 e 12/2016, a quantia de R$ 162,40 (cento e sessenta e dois reais,
e quarenta centavos); d) entre 01/2017 e 12/2017, a quantia de R$ 191,95 (cento e noventa e um reais, e noventa e cinco
centavos); e) em 01/2018, a quantia de R$ 16,90 (dezesseis e noventa). Tratando-se de relação de trato sucessivo, uma vez que
tais descontos são efetuados mês a mês na conta-corrente do Autor e não havendo indícios de que o Banco tenha suspendido os
descontos de maneira voluntária, muito menos mediante decisão judicial, entendo que os descontos mantiveram-se até este
momento, cabendo também a restituição dos valores referentes aos meses de 02/2018 a 08/2019, tomando-se por base o valor
dos últimos descontos comprovadamente efetuados - R$ 16,90 (dezesseis reais, e noventa centavos). Assim sendo, cabe ainda a
restituição de 19 (dezenove) parcelas no valor referido, totalizando a quantia de R$ 321,10 (trezentos e vinte e um reais e dez
centavos). Logo, houve danos materiais causados ao autor no importe de R$ 940,51 (novecentos e quarenta reais, e cinquenta e
um centavos), cujo indébito deve ser repetido em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, por não ser justificável o
engano decorrente de cobrança sem base legal nem contratual. Quanto ao ponto, destaca-se, ainda, que nas relações contratuais
a boa-fé objetiva deve estar presente em todas as fases da contratação, conforme dispõe o art. 422 do Código Civil, ou seja, não
basta aos contratantes ter uma boa intenção (boa-fé subjetiva) ao firmar o negócio jurídico, é preciso também agir com probidade e
a lealdade. Ademais, a cláusula geral de boa-fé objetiva traz aos contratos e aos negócios jurídicos deveres anexos para as partes,
sendo eles: de comportarem-se com a mais estrita lealdade, de agirem com probidade, de informarem o outro contratante sobre
todo o conteúdo do negócio. Nesse sentido, nota-se que a parte ré, ao descumprir uma norma regulamentar do setor, proveniente
do BACEN, de conhecimento inescusável, inadimpliu um dos mencionados deveres anexos, ao não informar à parte autora acerca
dos serviços abrangidos pelo pacote inadvertidamente debitado. Concluo, portanto, que houve violação positiva do contrato, por
descumprimento do dever de informação, bem como está caracterizada a falha no serviço bancário prestado pela parte Ré, pois
agiu com abusividade ao executar o contrato de forma mais onerosa ao consumidor, em desconformidade com o previamente
pactuado, não fornecendo, assim, a segurança adequada e legitimamente esperada pelo consumidor e atraindo aplicação da
repetição do indébito. Por outro lado, dado o reconhecimento da inépcia do pedido, pela ausência de discriminação dos valores
pretendidos pela parte, deixo de proceder à condenação nesse sentido. O dano moral, por sua vez, consiste em uma violação a
direito da personalidade, não pressupondo, necessariamente, dor e nem sofrimento. Logo, uma vez comprovada a lesão, a
indenização serve como meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial sofridos pela vítima. Ocorre que, no
caso dos autos, não restou comprovada nenhuma ofensa dessa ordem, de modo que a situação não gerou, em verdade, mais do
que mero aborrecimento. O Autor não provou que os descontos tenham prejudicado seu patrimônio imaterial, como, por exemplo,
prejudicado sua organização financeira, impedindo-a de honrar com seus compromissos. Destaca-se que este entendimento é
pacificado nos Tribunais, inclusive, no STJ, vejamos: RECURSO ESPECIAL Nº 1.481.148 - RJ (2013/0221612-0) RELATOR :
MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : MARCELO LUZ LEAL RAPHAELA MARTINS DE ANDRADE CORDEIRO E OUTRO (S) RECORRIDO : JOÃO
PAULO MACHADO VILLANOVA ADVOGADO : CRISTINA MARIA COSTA MOREIRA RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO MORAL. TERMO INICIAL PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO
OCORRÊNCIA. 1. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização, por dano moral e material,
conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. 2. O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal a direito da personalidade.(...) O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração
na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o
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descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. 2. Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção
monetária tem como marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório. 3. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa parte, provido. (REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
01/04/2008, DJe 28/04/2008) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para excluir a condenação por danos morais.
Intimem-se. Brasília (DF), 26 de junho de 2015. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - REsp: 1481148 RJ
2013/0221612-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 30/06/2015) – Grifei. Nem mesmo
em caso de fraude, o dano moral é uma decorrência automática (in re ipsa), entendendo o STJ que ele só se verifica quando
houver uma inércia qualificada da Instituição Financeira para solucionar o problema, o que também não é o caso. Nesse sentido: O
banco deve compensar os danos morais sofridos por consumidor vítima de saque fraudulento que, mesmo diante de grave e
evidente falha na prestação do serviço bancário, teve que intentar ação contra a instituição financeira com objetivo de recompor o
seu patrimônio, após frustradas tentativas de resolver extrajudicialmente a questão. STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 395.426-DF,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. para acórdão Marco Buzzi, julgado em 15/10/2015 (Info 574). Especificamente sobre o tema
em apreço, envolvendo inclusive a cobrança do mesmo pacote de serviços pelo Banco Bradesco, além de outras tarifas que se
reconheceu indevidas, recentemente decidiu, por unanimidade, a Egrégia 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO. DESCONTOS INDEVIDOS DE TAXAS/TARIFAS SOBRE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
DESCONTADAS. DEVOLUÇÃO DA PARCELA CESTA BRADESCO EXPRESSO, PARC CRED PESS E MORA CRED PESS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. APELOS CONHECIDOS. PRIMEIRO APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO IMPROVIDO. I. Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor. II.
De acordo com a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil é vedado às instituições financeiras a cobrança de encargos
em contas bancárias exclusivas para o recebimento de salários, vencimentos e aposentadorias. III. Não demonstrada a
exigibilidade de todas as taxas debitadas na conta, deve-se reconhecer a ilegalidade de suas cobranças. IV. Repetição do indébito
configurada, cabendo ao Banco demandado o pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados. V. Quanto aos danos
morais, cabe asseverar que, aborrecimentos ou contrariedades não podem ser elevados à categoria de abalo moral passível de
indenização. Ademais, o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por
si só, danos morais. Precedentes do STJ. VI. Em relação aos descontos denominados "PARC CRED PESS" e a "MORA CRED
PESS", verifico também a ilegalidade ou abusividade nas cobranças, visto que as tarifas decorrem de empréstimos não contraídos
pelo 1ª apelante (contratos nº 225071109, 230731184 e 254372192), os quais, inclusive, negou ter solicitado junto à instituição
financeira requerida, conforme ata de audiência de instrução e julgamento (fls. 51/54). Por sua vez o Banco não comprovou a
legalidade dos empréstimos, segundo art. 333, II, do CPC/73. VII. Não há sucumbência recíproca se um dos litigantes decai em
parte mínima do pedido, devendo as despesas e honorários advocatícios ser suportados integralmente pela parte vencida
conforme art. 86, par. único, do CPC/2015. VIII.Apelos conhecidos. Primeiro apelo, parcialmente provido, para condenar o Banco
Bradesco S/A, ora 1º apelado, a devolver, em dobro, os valores referentes a tarifa CESTA BRADESCO EXPRESSO 2, TARIFA
BANCÁRIA, PARC CRED PESS, MORA CRED PESS, cujos descontos são indevidos, mantendo integralmente os demais termos
da sentença de base. Segundo apelo improvido. Unanimidade. (APL 0494682015 MA 0000183-76.2015.8.10.0135; QUINTA
CÂMARA CÍVEL; Publicação: 26/04/2016; Rel. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA) - Sublinhei. Ante o exposto, nos termos
do art. 28 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS do Autor, para: a)
condenar o Banco Réu na obrigação de não debitar da conta do Autor a "Tarifa Bancária Cesta Bradesco Expresso", sob pena de
multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando autorizado a cobrar a
tarifa correspondente a cada serviço individualizado, que não seja considerado serviço essencial, nos termos do art. 9o, I, da
Resolução no 3.919/2010 do BACEN; b) condenar o Banco Réu na obrigação de pagar ao Autor a quantia de R$ 1.881,02 (mil,
oitocentos e oitenta e um reais, e dois centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, mais correção monetária pelo INPC,
tudo a partir da data de cada desconto indevido, nos termos do art. 398 do CC e da Súmulas nº 43 e 54 do STJ. Sem custas e
honorários, nos termos do art. 55, primeira parte, da Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes. Após o
trânsito em julgado, abra-se vistas à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, para requerer o que entender de direito. Caso não
haja manifestação, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição. São Vicente Férrer/MA, 02 de setembro de 2019. Francisco
Bezerra Simões/Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Vicente Férrer.

PROCESSO Nº. 300-14.2017.8.10.0130 (3012017).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA VITÓRIA AMARAL RIBEIRO
ADVOGADO: TIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO, OAB/MA 14.668.
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, OAB/MA 19.142-A.
SENTENÇA: Dispensa de relatório com base no art. 38 da Lei 9.099/95, ressaltando-se que na audiência de conciliação, instrução
e julgamento, a conciliação restou infrutífera, restando os autos, ao final, conclusos para sentença. Destaco que as relações
jurídicas ora discutidas devem ser entendidas como de consumo, previstas na Lei nº 8.078/90, envolvendo de um lado, o
Consumidor e de outro, o Fornecedor promovido. O pedido da Autora consiste no reconhecimento de nulidade contratual referente
à "tarifa bancária cesta bradesco expresso" cobrada na conta em que recebe seus proventos de aposentadoria, requerendo
também, ao final, repetição de indébito e reparação por danos morais decorrentes disso. Em sua contestação, o Réu argui,
preliminarmente, falta de interesse de agir. No mérito, defende a legalidade das cobranças, pois a consumidora teria concordado
com a cobrança das tarifas questionadas no ato da contratação, requerendo a total improcedência dos pedidos, inclusive da
repetição de indébito e da indenização por danos morais. No que atine à preliminar de ausência de interesse de agir, este
argumenta que o Consumidor poderia ter procurado a Instituição Financeira para solucionar a questão extrajudicialmente e, não o
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tendo feito, resta demonstrada a ausência de interesse de agir. O interesse de agir (ou interesse processual) é caracterizado
mediante a necessidade da tutela jurisdicional no caso concreto ou através da adequação do meio escolhido para que esta seja
efetivada. Ausente a necessidade ou a adequação, consequentemente, restará configurada a carência de ação. Com efeito, o
exercício do direito de ação pressupõe a existência de uma pretensão resistida, perante a qual poderá o autor provocar a jurisdição
a fim de obter a tutela necessária à garantia de seus direitos. Em consequência, subsistirá a imprescindibilidade da intervenção e
uma das nuances do interesse processual (necessidade), conforme exposto acima. No presente caso, de fato, não existem
evidências de que o Consumidor tenha procurado a Instituição Financeira extrajudicialmente para resolver a questão, mas isto, por
si só, não é capaz de afastar seu interesse. Ocorre que a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 5º, inciso XXXV, o
princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos seguintes termos: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito". Nesse contexto, sempre que o Poder Judiciário for provocado, se estiver diante de lesão ou ameça a algum
direito, e puder se prestar a tutela jurisdicional, não existe razão para que a demanda do cidadão não seja atendida por esta via. A
legislação, em nenhum momento, exige o esgotamento das vias extrajudiciais para a solução das demandas, mas tão somente a
existência de lesão ou ameaça a direito. Sendo assim, embora não haja comprovação de que o Consumidor tenha reclamado
extrajudicialmente, não existem motivos para que seja reconhecida a carência de ação por isso, pois existe, sim, a resistência da
Entidade Bancária. Tanto é verdade que, mesmo perante o Judiciário, o Banco defendeu a legalidade das cobranças e a
improcedência total dos pedidos da Autora. Se procedeu desta forma perante o Poder Judiciário, certamente que outro não seria o
desfecho extrajudicial. Desta forma, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito. O ponto nuclear da demanda consiste
na discussão sobre a existência de danos materiais e morais em virtude da cobrança de pacote de serviços ("TARIFA BANCÁRIA
CESTA BRADESCO EXPRESSO"), que o Autor afirma ter sido fruto de alteração contratual de forma unilateral pelo Banco. Assim,
o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco Requerido, uma vez
que ele supostamente não teria agido com boa-fé e, de forma abusiva e unilateral, passou a cobrar por pacote de serviços não
solicitado nem utilizado pelo titular da conta e ensejando, por conseguinte, sua responsabilização nos termos do art. 14 do CDC.
Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior. Observa-se, assim, que as provas juntadas
pela parte autora não deixam dúvidas quanto ao fato de existir conta de sua titularidade junto ao Banco Requerido. Por outro lado,
nela foi cobrada a "TARIFA BANCÁRIA CESTA BRADESCO EXPRESSO" em diversos meses, conforme demonstram os extratos
às fls. 09/44. A despeito do nome atribuído à tarifa, cabia ao banco juntar o contrato específico a que alude o art. 8o da Resolução
no 3.919/2010 do BACEN: "Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico", sob
pena de se caracterizar a ilegalidade da cobrança. Assim, ainda que se trate de conta-corrente em que são recebidos proventos de
aposentadoria, se a Autora, observada a vedação de cobrança por serviços essenciais, não foi adequada e efetivamente informado
acerca da contratação e da cobranças das referidas tarifas, as cobranças devem ser feitas individualmente, pelo custo
correspondente a cada serviço efetivamente utilizado, em respeito à prerrogativa prevista no art. 9o da mesma resolução acima
mencionada. Corrobora esse entendimento a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no julgamento
do IRDR nº 3.043/2017, nos seguintes termos: "É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou
benefícios previdenciários, por meio de cartão magnético do INSS e através da conta de depósito com pacote essencial, sendo
possível a cobrança de tarifas bancárias na contratação de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos os limites de
gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do BACEN, desde que o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição
financeira." Nesse passo, a Autora demonstrou ter sofrido descontos, da seguinte forma: a) entre 01/2015 e 12/2015, a quantia de
R$ 138,40 (cento e trinta e oito reais, e quarenta centavos); b) entre 01/2016 e 12/2016, a quantia de R$ 162,40 (cento e sessenta
e dois reais, e quarenta centavos). Tratando-se de relação de trato sucessivo, uma vez que tais descontos são efetuados mês a
mês na conta-corrente da Autora e não havendo indícios de que o Banco tenha suspendido os descontos de maneira voluntária,
muito menos mediante decisão judicial, entendo que os descontos mantiveram-se até este momento, cabendo também a
restituição dos valores referentes aos meses de 01/2017 a 05/2019, tomando-se por base o valor dos últimos descontos
comprovadamente efetuados - R$ 14,20 (quatorze reais, e vinte centavos). Assim sendo, cabe ainda a restituição de 29 (vinte e
nove) parcelas no valor referido, totalizando a quantia de R$ 411,80 (quatrocentos e onze reais, e oitenta centavos). Logo, houve
danos materiais causados ao autor no importe de R$ 712,60 (setecentos e doze reais, e sessenta centavos), cujo indébito deve ser
repetido em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, por não ser justificável o engano decorrente de cobrança sem
base legal nem contratual. Quanto ao ponto, destaca-se, ainda, que nas relações contratuais a boa-fé objetiva deve estar presente
em todas as fases da contratação, conforme dispõe o art. 422 do Código Civil, ou seja, não basta aos contratantes ter uma boa
intenção (boa-fé subjetiva) ao firmar o negócio jurídico, é preciso também agir com probidade e a lealdade. Ademais, a cláusula
geral de boa-fé objetiva traz aos contratos e aos negócios jurídicos deveres anexos para as partes, sendo eles: de comportarem-se
com a mais estrita lealdade, de agirem com probidade, de informarem o outro contratante sobre todo o conteúdo do negócio.
Nesse sentido, nota-se que a parte ré, ao descumprir uma norma regulamentar do setor, proveniente do BACEN, de conhecimento
inescusável, inadimpliu um dos mencionados deveres anexos, ao não informar à parte autora acerca dos serviços abrangidos pelo
pacote inadvertidamente debitado. Concluo, portanto, que houve violação positiva do contrato, por descumprimento do dever de
informação, bem como está caracterizada a falha no serviço bancário prestado pela parte Ré, pois agiu com abusividade ao
executar o contrato de forma mais onerosa ao consumidor, em desconformidade com o previamente pactuado, não fornecendo,
assim, a segurança adequada e legitimamente esperada pelo consumidor e atraindo aplicação da repetição do indébito. O dano
moral, por sua vez, consiste em uma violação a direito da personalidade, não pressupondo, necessariamente, dor e nem
sofrimento. Logo, uma vez comprovada a lesão, a indenização serve como meio para atenuar, em parte, as consequências do
prejuízo imaterial sofridos pela vítima. Ocorre que, no caso dos autos, não restou comprovada nenhuma ofensa dessa ordem, de
modo que a situação não gerou, em verdade, mais do que mero aborrecimento. A Autora não provou que os descontos tenham
prejudicado seu patrimônio imaterial, como, por exemplo, prejudicado sua organização financeira, impedindo-a de honrar com seus
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compromissos. Destaca-se que este entendimento é pacificado nos Tribunais, inclusive, no STJ, vejamos: RECURSO ESPECIAL
Nº 1.481.148 - RJ (2013/0221612-0) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : GRUPO OK
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ADVOGADOS : MARCELO LUZ LEAL RAPHAELA MARTINS DE ANDRADE
CORDEIRO E OUTRO (S) RECORRIDO : JOÃO PAULO MACHADO VILLANOVA ADVOGADO : CRISTINA MARIA COSTA
MOREIRA RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.
IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. TERMO INICIAL PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de
indenização, por dano moral e material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. 2. O inadimplemento
de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal a direito da personalidade.(...) O inadimplemento
de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de
cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera
íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. 2. Conforme entendimento
pacífico do STJ, a correção monetária tem como marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório. 3.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 28/04/2008) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para excluir a
condenação por danos morais. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de junho de 2015. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator (STJ - REsp: 1481148 RJ 2013/0221612-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ
30/06/2015) – Grifei. Nem mesmo em caso de fraude, o dano moral é uma decorrência automática (in re ipsa), entendendo o STJ
que ele só se verifica quando houver uma inércia qualificada da Instituição Financeira para solucionar o problema, o que também
não é o caso. Nesse sentido: O banco deve compensar os danos morais sofridos por consumidor vítima de saque fraudulento que,
mesmo diante de grave e evidente falha na prestação do serviço bancário, teve que intentar ação contra a instituição financeira
com objetivo de recompor o seu patrimônio, após frustradas tentativas de resolver extrajudicialmente a questão. STJ. 4ª Turma.
AgRg no AREsp 395.426-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. para acórdão Marco Buzzi, julgado em 15/10/2015 (Info 574).
Especificamente sobre o tema em apreço, envolvendo inclusive a cobrança do mesmo pacote de serviços pelo Banco Bradesco,
além de outras tarifas que se reconheceu indevidas, recentemente decidiu, por unanimidade, a Egrégia 5a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO. DESCONTOS INDEVIDOS DE
TAXAS/TARIFAS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DEVOLUÇÃO DA PARCELA CESTA BRADESCO EXPRESSO, PARC CRED
PESS E MORA CRED PESS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. APELOS CONHECIDOS.
PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO IMPROVIDO. I. Incidência das regras do Código de Defesa
do Consumidor. II. De acordo com a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil é vedado às instituições financeiras a
cobrança de encargos em contas bancárias exclusivas para o recebimento de salários, vencimentos e aposentadorias. III. Não
demonstrada a exigibilidade de todas as taxas debitadas na conta, deve-se reconhecer a ilegalidade de suas cobranças. IV.
Repetição do indébito configurada, cabendo ao Banco demandado o pagamento em dobro dos valores indevidamente
descontados. V. Quanto aos danos morais, cabe asseverar que, aborrecimentos ou contrariedades não podem ser elevados à
categoria de abalo moral passível de indenização. Ademais, o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação
por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. Precedentes do STJ. VI. Em relação aos descontos denominados
"PARC CRED PESS" e a "MORA CRED PESS", verifico também a ilegalidade ou abusividade nas cobranças, visto que as tarifas
decorrem de empréstimos não contraídos pelo 1ª apelante (contratos nº 225071109, 230731184 e 254372192), os quais, inclusive,
negou ter solicitado junto à instituição financeira requerida, conforme ata de audiência de instrução e julgamento (fls. 51/54). Por
sua vez o Banco não comprovou a legalidade dos empréstimos, segundo art. 333, II, do CPC/73. VII. Não há sucumbência
recíproca se um dos litigantes decai em parte mínima do pedido, devendo as despesas e honorários advocatícios ser suportados
integralmente pela parte vencida conforme art. 86, par. único, do CPC/2015. VIII.Apelos conhecidos. Primeiro apelo, parcialmente
provido, para condenar o Banco Bradesco S/A, ora 1º apelado, a devolver, em dobro, os valores referentes a tarifa CESTA
BRADESCO EXPRESSO 2, TARIFA BANCÁRIA, PARC CRED PESS, MORA CRED PESS, cujos descontos são indevidos,
mantendo integralmente os demais termos da sentença de base. Segundo apelo improvido. Unanimidade. (APL 0494682015 MA
0000183-76.2015.8.10.0135; QUINTA CÂMARA CÍVEL; Publicação: 26/04/2016; Rel. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA) -
Sublinhei. Ante o exposto, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS da Autora, para: a) condenar o Banco Réu na obrigação de não debitar da conta da Autora a
"Tarifa Bancária Cesta Bradesco Expresso", sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por desconto indevido, limitada a
R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando autorizado a cobrar a tarifa correspondente a cada serviço individualizado, que não seja
considerado serviço essencial, nos termos do art. 9o, I, da Resolução no 3.919/2010 do BACEN; b) condenar o Banco Réu na
obrigação de pagar à Autora a quantia de R$ 1.425,20 (mil, quatrocentos e vinte e cinco reais, e vinte centavos), acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, mais correção monetária pelo INPC, tudo a partir da data de cada desconto indevido, nos termos do art.
398 do CC e da Súmulas nº 43 e 54 do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55, primeira parte, da Lei nº. 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, abra-se vistas à parte autora, no prazo de 5 (cinco)
dias, para requerer o que entender de direito. Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição.
São Vicente Férrer/MA, 06 de junho de 2019. Francisco Bezerra Simões/Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São
Vicente Férrer.

PROCESSO Nº. 431-86.2017.8.10.0130 (4342017).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JULIÃO SILVA DOS PASSOS
ADVOGADO: TIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO, OAB/MA 14.668.
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/MA 11.812-A.
SENTENÇA: Dispensa de relatório com base no art. 38 da Lei 9.099/95, ressaltando-se que na audiência de conciliação, instrução
e julgamento, a conciliação restou infrutífera, restando os autos, ao final, conclusos para sentença. Destaco que as relações
jurídicas ora discutidas devem ser entendidas como de consumo, previstas na Lei nº 8.078/90, envolvendo de um lado, o
Consumidor e de outro, o Fornecedor promovido. O pedido do Autor consiste no reconhecimento de nulidade contratual referente à
"tarifa bancária cesta bradesco expresso" cobrada na conta em que recebe seus proventos de aposentadoria, requerendo também,
ao final, repetição de indébito e reparação por danos morais decorrentes disso. Em sua contestação, o Réu argui, preliminarmente,
falta de interesse processual e conexão da ação com a veiculada no processo nº 431-86.2017.8.10.0130. No mérito, defende a
legalidade das cobranças, pois o consumidor teria concordado com a cobrança das tarifas questionadas no ato da contratação,
requerendo a total improcedência dos pedidos, inclusive da repetição de indébito e da indenização por danos morais. No que atine
à preliminar apontada pelo Fornecedor, este argumenta que o Consumidor poderia ter procurado a Instituição Financeira para
solucionar a questão extrajudicialmente e, não o tendo feito, resta demonstrada a ausência de interesse de agir. O interesse de
agir (ou interesse processual) é caracterizado mediante a necessidade da tutela jurisdicional no caso concreto ou através da
adequação do meio escolhido para que esta seja efetivada. Ausente a necessidade ou a adequação, consequentemente, restará
configurada a carência de ação. Com efeito, o exercício do direito de ação pressupõe a existência de uma pretensão resistida,
perante a qual poderá o autor provocar a jurisdição a fim de obter a tutela necessária à garantia de seus direitos. Em
consequência, subsistirá a imprescindibilidade da intervenção e uma das nuances do interesse processual (necessidade),
conforme exposto acima. No presente caso, de fato, não existem evidências de que o Consumidor tenha procurado a Instituição
Financeira extrajudicialmente para resolver a questão, mas isto, por si só, não é capaz de afastar seu interesse. Ocorre que a
Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 5º, inciso XXXV, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos seguintes
termos: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Nesse contexto, sempre que o Poder
Judiciário for provocado, se estiver diante de lesão ou ameça a algum direito, e puder se prestar a tutela jurisdicional, não existe
razão para que a demanda do cidadão não seja atendida por esta via. A legislação, em nenhum momento, exige o esgotamento
das vias extrajudiciais para a solução das demandas, mas tão somente a existência de lesão ou ameaça a direito. Sendo assim,
embora não haja comprovação de que o Consumidor tenha reclamado extrajudicialmente, não existem motivos para que seja
reconhecida a carência de ação por isso, pois existe, sim, a resistência da Entidade Bancária. Tanto é verdade que, mesmo
perante o Judiciário, o Banco defendeu a legalidade das cobranças e a improcedência total dos pedidos da Autora. Se procedeu
desta forma perante o Poder Judiciário, certamente que outro não seria o desfecho extrajudicial. Relativamente à preliminar de
conexão com o processo nº 431-86.2017.8.10.0130, cabia a parte Requerida demonstra a identidade dos pedidos ou da causa de
pedir. A parte, por outro lado, não troxe elementos capazes de demonstrar a necessidade da reunião. Desta forma, rejeito as
preliminares arguidas e passo a analisar o mérito. O ponto nuclear da demanda consiste na discussão sobre a existência de danos
materiais e morais em virtude da cobrança de pacote de serviços ("TARIFA BANCÁRIA CESTA BRADESCO EXPRESSO"), que o
Autor afirma ter sido fruto de alteração contratual de forma unilateral pelo Banco. Assim, o enquadramento jurídico da discussão é
sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco Requerido, uma vez que ele supostamente não teria agido
com boa-fé e, de forma abusiva e unilateral, passou a cobrar por pacote de serviços não solicitado nem utilizado pelo titular da
conta e ensejando, por conseguinte, sua responsabilização nos termos do art. 14 do CDC. Nesse sentido, o dispositivo legal
supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que
somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos
casos fortuitos/força maior. Observa-se, assim, que as provas juntadas pela parte autora não deixam dúvidas quanto ao fato de
existir conta de sua titularidade junto ao Banco Requerido. Por outro lado, nela foi cobrada a "TARIFA BANCÁRIA CESTA
BRADESCO EXPRESSO" em diversos meses, conforme demonstram os extratos às fls. 08/38. A despeito do nome atribuído à
tarifa, cabia ao banco juntar o contrato específico a que alude o art. 8o da Resolução no 3.919/2010 do BACEN: "Art. 8º A
contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico", sob pena de se caracterizar a ilegalidade da
cobrança. Assim, ainda que se trate de conta-corrente em que são recebidos proventos de aposentadoria, se o Autor, observada a
vedação de cobrança por serviços essenciais, não foi adequada e efetivamente informado acerca da contratação e da cobranças
das referidas tarifas, as cobranças devem ser feitas individualmente, pelo custo correspondente a cada serviço efetivamente
utilizado, em respeito à prerrogativa prevista no art. 9o da mesma resolução acima mencionada. Corrobora esse entendimento a
tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no julgamento do IRDR nº 3.043/2017, nos seguintes
termos: "É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de
cartão magnético do INSS e através da conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na
contratação de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos os limites de gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do
BACEN, desde que o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira." Nesse passo, o Autor
demonstrou ter sofrido descontos, da seguinte forma: a) entre 06/2014 e 12/2014, a quantia de R$ 69,40 (sessenta e nove reais, e
quarenta centavos); b) entre 01/2015 e 12/2015, a quantia de R$ 138,40 (cento e trinta e oito reais, e quarenta centavos); c) entre
01/2016 e 12/2016, a quantia de R$ 148,20 (cento e quarenta e oito reais, e vinte centavos). Tratando-se de relação de trato
sucessivo, uma vez que tais descontos são efetuados mês a mês na conta-corrente do Autor e não havendo indícios de que o
Banco tenha suspendido os descontos de maneira voluntária, muito menos mediante decisão judicial, entendo que os descontos
mantiveram-se até este momento, cabendo também a restituição dos valores referentes aos meses de 01/2017 a 05/2019,
tomando-se por base o valor dos últimos descontos comprovadamente efetuados - R$ 14,20 (quatorze reais, e vinte centavos).
Assim sendo, cabe ainda a restituição de 29 (vinte e nove) parcelas no valor referido, totalizando a quantia de R$ 411,80
(quatrocentos e onze reais, e oitenta centavos). Logo, houve danos materiais causados ao autor no importe de R$ 767,80
(setecentos e sessenta e sete reais, e oitenta centavos), cujo indébito deve ser repetido em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo
único do CDC, por não ser justificável o engano decorrente de cobrança sem base legal nem contratual. Quanto ao ponto, destaca-
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se, ainda, que nas relações contratuais a boa-fé objetiva deve estar presente em todas as fases da contratação, conforme dispõe o
art. 422 do Código Civil, ou seja, não basta aos contratantes ter uma boa intenção (boa-fé subjetiva) ao firmar o negócio jurídico, é
preciso também agir com probidade e a lealdade. Ademais, a cláusula geral de boa-fé objetiva traz aos contratos e aos negócios
jurídicos deveres anexos para as partes, sendo eles: de comportarem-se com a mais estrita lealdade, de agirem com probidade, de
informarem o outro contratante sobre todo o conteúdo do negócio. Nesse sentido, nota-se que a parte ré, ao descumprir uma
norma regulamentar do setor, proveniente do BACEN, de conhecimento inescusável, inadimpliu um dos mencionados deveres
anexos, ao não informar à parte autora acerca dos serviços abrangidos pelo pacote inadvertidamente debitado. Concluo, portanto,
que houve violação positiva do contrato, por descumprimento do dever de informação, bem como está caracterizada a falha no
serviço bancário prestado pela parte Ré, pois agiu com abusividade ao executar o contrato de forma mais onerosa ao consumidor,
em desconformidade com o previamente pactuado, não fornecendo, assim, a segurança adequada e legitimamente esperada pelo
consumidor e atraindo aplicação da repetição do indébito. O dano moral, por sua vez, consiste em uma violação a direito da
personalidade, não pressupondo, necessariamente, dor e nem sofrimento. Logo, uma vez comprovada a lesão, a indenização
serve como meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial sofridos pela vítima. Ocorre que, no caso dos
autos, não restou comprovada nenhuma ofensa dessa ordem, de modo que a situação não gerou, em verdade, mais do que mero
aborrecimento. O Autor não provou que os descontos tenham prejudicado seu patrimônio imaterial, como, por exemplo,
prejudicado sua organização financeira, impedindo-a de honrar com seus compromissos. Destaca-se que este entendimento é
pacificado nos Tribunais, inclusive, no STJ, vejamos: RECURSO ESPECIAL Nº 1.481.148 - RJ (2013/0221612-0) RELATOR :
MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : MARCELO LUZ LEAL RAPHAELA MARTINS DE ANDRADE CORDEIRO E OUTRO (S) RECORRIDO : JOÃO
PAULO MACHADO VILLANOVA ADVOGADO : CRISTINA MARIA COSTA MOREIRA RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO MORAL. TERMO INICIAL PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO
OCORRÊNCIA. 1. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização, por dano moral e material,
conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. 2. O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal a direito da personalidade.(...) O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração
na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o
descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. 2. Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção
monetária tem como marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório. 3. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa parte, provido. (REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
01/04/2008, DJe 28/04/2008) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para excluir a condenação por danos morais.
Intimem-se. Brasília (DF), 26 de junho de 2015. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - REsp: 1481148 RJ
2013/0221612-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 30/06/2015) – Grifei. Nem mesmo
em caso de fraude, o dano moral é uma decorrência automática (in re ipsa), entendendo o STJ que ele só se verifica quando
houver uma inércia qualificada da Instituição Financeira para solucionar o problema, o que também não é o caso. Nesse sentido: O
banco deve compensar os danos morais sofridos por consumidor vítima de saque fraudulento que, mesmo diante de grave e
evidente falha na prestação do serviço bancário, teve que intentar ação contra a instituição financeira com objetivo de recompor o
seu patrimônio, após frustradas tentativas de resolver extrajudicialmente a questão. STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 395.426-DF,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. para acórdão Marco Buzzi, julgado em 15/10/2015 (Info 574). Especificamente sobre o tema
em apreço, envolvendo inclusive a cobrança do mesmo pacote de serviços pelo Banco Bradesco, além de outras tarifas que se
reconheceu indevidas, recentemente decidiu, por unanimidade, a Egrégia 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO. DESCONTOS INDEVIDOS DE TAXAS/TARIFAS SOBRE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
DESCONTADAS. DEVOLUÇÃO DA PARCELA CESTA BRADESCO EXPRESSO, PARC CRED PESS E MORA CRED PESS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. APELOS CONHECIDOS. PRIMEIRO APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO IMPROVIDO. I. Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor. II.
De acordo com a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil é vedado às instituições financeiras a cobrança de encargos
em contas bancárias exclusivas para o recebimento de salários, vencimentos e aposentadorias. III. Não demonstrada a
exigibilidade de todas as taxas debitadas na conta, deve-se reconhecer a ilegalidade de suas cobranças. IV. Repetição do indébito
configurada, cabendo ao Banco demandado o pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados. V. Quanto aos danos
morais, cabe asseverar que, aborrecimentos ou contrariedades não podem ser elevados à categoria de abalo moral passível de
indenização. Ademais, o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por
si só, danos morais. Precedentes do STJ. VI. Em relação aos descontos denominados "PARC CRED PESS" e a "MORA CRED
PESS", verifico também a ilegalidade ou abusividade nas cobranças, visto que as tarifas decorrem de empréstimos não contraídos
pelo 1ª apelante (contratos nº 225071109, 230731184 e 254372192), os quais, inclusive, negou ter solicitado junto à instituição
financeira requerida, conforme ata de audiência de instrução e julgamento (fls. 51/54). Por sua vez o Banco não comprovou a
legalidade dos empréstimos, segundo art. 333, II, do CPC/73. VII. Não há sucumbência recíproca se um dos litigantes decai em
parte mínima do pedido, devendo as despesas e honorários advocatícios ser suportados integralmente pela parte vencida
conforme art. 86, par. único, do CPC/2015. VIII.Apelos conhecidos. Primeiro apelo, parcialmente provido, para condenar o Banco
Bradesco S/A, ora 1º apelado, a devolver, em dobro, os valores referentes a tarifa CESTA BRADESCO EXPRESSO 2, TARIFA
BANCÁRIA, PARC CRED PESS, MORA CRED PESS, cujos descontos são indevidos, mantendo integralmente os demais termos
da sentença de base. Segundo apelo improvido. Unanimidade. (APL 0494682015 MA 0000183-76.2015.8.10.0135; QUINTA
CÂMARA CÍVEL; Publicação: 26/04/2016; Rel. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA) - Sublinhei. Ante o exposto, nos termos
do art. 28 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS do Autor, para: a)
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condenar o Banco Réu na obrigação de não debitar da conta do Autor a "Tarifa Bancária Cesta Bradesco Expresso", sob pena de
multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando autorizado a cobrar a
tarifa correspondente a cada serviço individualizado, que não seja considerado serviço essencial, nos termos do art. 9o, I, da
Resolução no 3.919/2010 do BACEN; b) condenar o Banco Réu na obrigação de pagar ao Autor a quantia de R$ 1.535,60 (mil,
quinhentos e trinta e cinco reais, e sessenta centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, mais correção monetária pelo
INPC, tudo a partir da data de cada desconto indevido, nos termos do art. 398 do CC e da Súmulas nº 43 e 54 do STJ. Sem custas
e honorários, nos termos do art. 55, primeira parte, da Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes. Após o
trânsito em julgado, abra-se vistas à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, para requerer o que entender de direito. Caso não
haja manifestação, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição. São Vicente Férrer/MA, 05 de junho de 2019. Francisco
Bezerra Simões/Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Vicente Férrer.

PROCESSO Nº. 451-77.2017.8.10.0130 (4542017).
PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS
REQUERENTE: PEDRO FONSECA TEIXEIRA
ADVOGADO (A): TIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO, OAB/MA 14.668.
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO (A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/MA 9.348-A.
SENTENÇA: Dispensa de relatório com base no art. 38 da Lei 9.099/95, ressaltando-se que na audiência de conciliação, instrução
e julgamento, a tentativa de conciliar as partes restou infrutífera, restando os autos, ao final, conclusos para sentença. Trata-se de
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais proposta por PEDRO FONSECA TEIXEIRA em face do BANCO
BRADESCO S.A. Na inicial, o Autor relata ter sido realizado empréstimo consignado de maneira fraudulenta, descontado em seu
benefício previdenciário, cuja parcela seria no valor de R$ 234,77 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), já
tendo sido descontado o montante de 8 (oito) parcelas, totalizando R$ 1.878,16 (hum mil, oitocentos e setenta e oito reais e
dezesseis centavos), cujo montante espera receber em dobro, nos termos do Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Requer,
ainda, indenização por danos morais sofridos. Em sede de audiência, a conciliação das partes restou frustrada pela ausência de
propostas. A alegação preliminar do requerido de falta de interesse de agir não se sustenta, porque o consumidor não está
obrigado a previamente buscar solução administrativa, antes de socorrer-se do Poder Judiciário. Ademais, certamente que essa
busca de solução administrativa seria infrutífera, já que, mesmo em sede judicial o requerido insurge-se contra os interesses do
autor, sequer formalizando qualquer proposta de acordo. Nos presentes autos relata-se empréstimo que o autor desconhece.
Competia ao banco comprovar que o serviço foi efetivamente contratado, de forma a justificar o desconto das parcelas, ônus do
qual não se desincumbiu. Nesse ponto, ressalto que, conforme o entendimento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão no IRDR nº 53983/2016, ficou assentado que "Independentemente da inversão do ônus da prova [.] cabe a
instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, III), o ônus de provar
que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de
revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio [...]". Assim, vê-se que o requerente desincumbiu-
se de seu ônus probatório, demonstrando que sofreu prejuízos em virtude de conduta da ré. Caberia, assim, à empresa ré
demonstrar que o defeito inexistiu ou que decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não fez. Evidencia-se, diante
da análise do caso em apreço, o dever de reparar os efetivos danos causados à parte requerente, e considerando ainda tratarem-
se de parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário, entendo ser devida a repetição dobrada do indébito, diante
da abusividade que enseja má-fé. Nessa linha de raciocínio, a seguinte decisão: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FALSIDADE DAS
ASSINATURAS - CONSTATAÇÃO - DANOS MATERIAIS - REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - PAGAMENTO EM
DOBRO - ABUSIVIDADE QUE COMPROVA A MÁ-FÉ - DANOS MORAIS - PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. - O reconhecimento da falsidade de contrato de empréstimo consignado enseja a inexigibilidade das
obrigações dele decorrente, bem como a repetição em dobro dos valores descontados para o seu pagamento. - A fixação do
quantum indenizatório dos danos morais deve ter como referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo
se levar em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da ofendida, além da condição financeira do ofensor.
(Processo AC 10647130063025002 MG Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL Publicação 14/03/2016 Julgamento
9 de Março de 2016 Relator Juliana Campos Horta). Neste mesmo sentido, a tese firmada no julgamento do IRDR acima
mencionado, a saber: "É cabível a repetição do indébito em dobro nos casos de empréstimos consignados quando a instituição
financeira não conseguir comprovar a validade do contrato celebrado com a parte autora, restando configurada a má-fé da
instituição, resguardadas as hipóteses de enganos justificáveis". Por fim, quanto aos danos morais, resta configurado o dever
indenizatório da instituição financeira, pois o desconto indevido de verba de natureza alimentar ofende a dignidade da vítima,
mormente em se tratando de valor de significativa monta e através de empréstimo fraudulento. Portanto, comprovada a conduta
ilícita e o nexo de causalidade, restando ausente qualquer das causas excludentes de ilicitude, é dever do agente causador da
conduta tida por ilegal responder por ela, tanto material quanto moralmente. Há situações em que a jurisprudência entende cabível
a indenização, mediante simples prova do fato, do qual os danos são presumidos (in re ipsa). A responsabilidade bancária é uma
delas. No seguinte julgado, o STJ exemplifica tais hipóteses: PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL PRESUMIDO AFASTADO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS
CONTIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Alegou o recorrente que o dano moral teria decorrido de
reiterada e abusiva cobrança ilícita por parte da operadora. Porém, conforme atestou o acórdão recorrido, "A prova dos autos
demonstra cobrança por serviços não contratados. Frisa-se a inexistência de quaisquer provas da inserção indevida nos
respectivos órgãos reguladores de crédito. O fato não passa de mero dissabor, simples incômodo do cotidiano". 2. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral presumido em certas situações, como em caso de cadastro indevido no
registro de inadimplentes, responsabilidade bancária, atraso de voos, diploma sem reconhecimento, entre outros, nos quais não se
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encaixa a hipótese levantada. 3. O STJ não acata, em regra, a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida
caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp
1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). 4. É inviável analisar a tese defendida no
Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Assim, aplica-se o óbice da
Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 728154 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2015/0142700-6; Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN; T2 - SEGUNDA TURMA; DJe 10/10/2016) –
Sublinhei. Na fixação do montante a ser compensado, devem ser consideradas as circunstâncias peculiares do fato, especialmente
a gravidade e consequências do dano, tomando-se em conta também as condições socioeconômicas do ofensor. No caso, tais
circunstâncias não se revelam mais graves do que aquelas próprias de situações similares. Fixo, diante de tudo isso, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação pelos danos morais sofridos. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão
autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) condenar o Banco Bradesco S.A à repetição de indébito no valor de R$
3.756,32 (três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), computados os 8 (oito) descontos efetuados, em
dobro, acrescido de juros de legais de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a partir da data em que foi efetuado cada
desconto, nos termos do art. 398 do CC/2002; b) condenar o Banco Bradesco S.A a devolver, em dobro, todos os valores
porventura descontados, após o ajuizamento da ação, devidamente corrigidos, na forma do item "a". c) condenar o Banco
Bradesco S.A ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de mora
de 1% a.m. a contar da data do primeiro desconto, nos termos da Sumula 54 do Colendo STJ, e correção monetária pelo INPC, a
contar desta data, nos termos do entendimento sumular nº 362, também do STJ. Sem custas e honorários advocatícios, nos
termos do Art. 55, primeira parte, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, abra-se vistas à parte autora para, em 15 (quinze)
dias, manifestar-se sobre o que entender de direito. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. SERVE COMO MANDADO, PARA TODOS OS FINS. São Vicente Férrer /MA, 4 de julho de 2019. Francisco Bezerra
Simões/Juiz de Direito Titular da Comarca de São Vicente Férrer.

PROCESSO Nº. 706-98.2018.8.10.0130 (7072018).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: DOMINGAS SOUZA FIGUEIREDO
ADVOGADO: TIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO, OAB/MA 14.668.
REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A.
ADVOGADO (A): DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, OAB/RJ 153.999.
SENTENÇA: Dispensado o relatório, nos termos do Art. 38 da Lei nº 9.099/95. Destaco que as relações jurídicas ora discutidas
devem ser entendidas como de consumo, previstas na Lei nº 8.078/90, envolvendo de um lado, o Consumidor e de outro, o
Fornecedor promovido. O pedido da Autora consiste na declaração de nulidade de contratos de cartão de crédito, bem como pela
proibição dos descontos em sua conta bancária, e, ainda, reparação em danos materiais e morais decorrentes dos descontos, que
entende indevidos. Segundo ela nunca contratou nem utilizou os referidos serviços de cartão de crédito, motivo pelo qual são
ilegais os descontos realizados em sua conta bancária. O requerido, por sua vez, afirma que não se trata de cobrança de anuidade
de cartão de crédito não contratado, mas de pagamento de empréstimo realizado na margem de consignação de cartão de crédito.
Juntou os documentos de fls. 32/49, entre estes o comprovante de depósito na conta da autora (fls. 32) e o contrato assinado por
ela (fls. 35/36). Diante dos documentos juntados, competiria à autora apresentar documentos que comprovassem não ter recebido
a importância financeira contratada, ônus que lhe competia, o que não o fez. Nesse sentido, nos termos da primeira tese do IRDR
nº 53983/2016, é obrigação da parte autora a juntada de extratos bancários que comprovem que não ocorreu o depósito, senão
observe-se: "...permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de
colaborar com a justiça (CPC Art. 6º) e fazer a juntada de seu extrato bancário, podendo, ainda, solicitar em juízo que o banco faça
a referida juntada...". Desta forma, assiste razão à instituição financeira, já que se desincumbiu de seu ônus de comprovar a
contratação e o depósito correspondente. Diante do exposto, com fundamento no art. 28 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 487, I, do
Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da Autora. Sem custas, nos termos do Art. 55, primeira parte
da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. SERVE
COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO. São Vicente Ferrer/MA, 05 de julho de 2019. FRANCISCO BEZERRA SIMÕES/Juiz Titular da
Comarca de São Vicente Férrer/MA.

PROCESSO Nº. 845-84.2017.8.10.0130 (8482017).
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOANA CASTRO BARROS
ADVOGADO: DANIELLE MENDES FONSECA, OAB/MA 13.022.
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/MA 9.348.
SENTENÇA: Dispensa de relatório com base no art. 38 da Lei 9.099/95, ressaltando-se que na audiência de conciliação, instrução
e julgamento, a conciliação restou infrutífera, restando os autos, ao final, conclusos para sentença. Destaco que as relações
jurídicas ora discutidas devem ser entendidas como de consumo, previstas na Lei nº 8.078/90, envolvendo de um lado, o
Consumidor e de outro, o Fornecedor promovido. O pedido da Autora consiste no reconhecimento de nulidade contratual referente
à "tarifa bancária cesta fácil econômica" cobrada na conta em que recebe seus proventos de aposentadoria, requerendo também,
ao final, repetição de indébito, reparação por danos morais decorrentes disso e a conversão da conta corrente em conta-benefício.
Em sua contestação, o Réu argúi, preliminarmente, ausência de interesse de agir, inépcia da inicial, e incorreção do valor da
causa. No mérito, defende a legalidade das cobranças, pois a consumidora teria concordado com a cobrança das tarifas
questionadas no ato da contratação, requerendo a total improcedência dos pedidos, inclusive da repetição de indébito e da
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indenização por danos morais. O ponto nuclear da demanda consiste na discussão sobre a existência de danos materiais e morais
em virtude da cobrança de pacote de serviços ("TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA"), que o Autor afirma ter sido
fruto de alteração contratual de forma unilateral pelo Banco. Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou
não de defeito no serviço realizado pelo Banco Requerido, uma vez que ele supostamente não teria agido com boa-fé e, de forma
abusiva e unilateral, passou a cobrar por pacote de serviços não solicitado nem utilizado pelo titular da conta e ensejando, por
conseguinte, sua responsabilização nos termos do art. 14 do CDC. Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o
fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será
excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos
fortuitos/força maior. Dentre os documentos juntados pelo Banco Requerido não existe nenhum que demonstre a manifestação de
vontade da consumidora em possui conta-corrente junto à Instituição. Logo, presume-se que a conta em questão deveria ter sido
aberta como conta-benefício, espécie na qual não incidiriam quaisquer das cobranças de tarifas e outros serviços apontados na
exordial, como alegado pela parte autora. Do mesmo modo, foi cobrada a "TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA" no
mês 05/2017, conforme demonstra o extrato juntado às fls. 16. Nesse passo, a despeito do nome atribuído à tarifa, cabia ao banco
juntar o contrato específico a que alude o art. 8o da Resolução no 3.919/2010 do BACEN: "Art. 8º A contratação de pacotes de
serviços deve ser realizada mediante contrato específico", sob pena de se caracterizar a ilegalidade da cobrança. Assim, ainda que
se trate de conta-corrente em que são recebidos proventos de aposentadoria, se a Autora, observada a vedação de cobrança por
serviços essenciais, não foi adequada e efetivamente informado acerca da contratação e da cobranças das referidas tarifas, as
cobranças devem ser feitas individualmente, pelo custo correspondente a cada serviço efetivamente utilizado, em respeito à
prerrogativa prevista no art. 9o da mesma resolução acima mencionada. Corrobora esse entendimento a tese firmada pelo Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no julgamento do IRDR nº 3.043/2017, nos seguintes termos: "É ilícita a cobrança de
tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de cartão magnético do INSS e
através da conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na contratação de pacote
remunerado de serviços ou quando excedidos os limites de gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do BACEN, desde que o
aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira." Logo, houve danos materiais causados à autora no
importe de R$ 22,20 (vinte e dois reais, e vinte centavos), cujo indébito deve ser repetido em dobro, nos termos do art. 42,
parágrafo único do CDC, por não ser justificável o engano decorrente de cobrança sem base legal nem contratual. Quanto ao
ponto, destaca-se, ainda, que nas relações contratuais a boa-fé objetiva deve estar presente em todas as fases da contratação,
conforme dispõe o art. 422 do Código Civil, ou seja, não basta aos contratantes ter uma boa intenção (boa-fé subjetiva) ao firmar o
negócio jurídico, é preciso também agir com probidade e a lealdade. Ademais, a cláusula geral de boa-fé objetiva traz aos
contratos e aos negócios jurídicos deveres anexos para as partes, sendo eles: de comportarem-se com a mais estrita lealdade, de
agirem com probidade, de informarem o outro contratante sobre todo o conteúdo do negócio. Nesse sentido, nota-se que a parte
ré, ao descumprir uma norma regulamentar do setor, proveniente do BACEN, de conhecimento inescusável, inadimpliu um dos
mencionados deveres anexos, ao não informar à parte autora acerca dos serviços abrangidos pelo pacote inadvertidamente
debitado. Concluo, portanto, que houve violação positiva do contrato, por descumprimento do dever de informação, bem como está
caracterizada a falha no serviço bancário prestado pela parte Ré, pois agiu com abusividade ao executar o contrato de forma mais
onerosa ao consumidor, em desconformidade com o previamente pactuado, não fornecendo, assim, a segurança adequada e
legitimamente esperada pelo consumidor e atraindo aplicação da repetição do indébito. O dano moral, por sua vez, consiste em
uma violação a direito da personalidade, não pressupondo, necessariamente, dor e nem sofrimento. Logo, uma vez comprovada a
lesão, a indenização serve como meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial sofridos pela vítima. Ocorre
que, no caso dos autos, não restou comprovada nenhuma ofensa dessa ordem, de modo que a situação não gerou, em verdade,
mais do que mero aborrecimento. O Autor não provou que os descontos tenham prejudicado seu patrimônio imaterial, como, por
exemplo, prejudicado sua organização financeira, impedindo-a de honrar com seus compromissos. Destaca-se que este
entendimento é pacificado nos Tribunais, inclusive, no STJ, vejamos: RECURSO ESPECIAL Nº 1.481.148 - RJ (2013/0221612-0)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : GRUPO OK CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA ADVOGADOS : MARCELO LUZ LEAL RAPHAELA MARTINS DE ANDRADE CORDEIRO E OUTRO
(S) RECORRIDO : JOÃO PAULO MACHADO VILLANOVA ADVOGADO : CRISTINA MARIA COSTA MOREIRA RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA
ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. TERMO INICIAL PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO
MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização, por dano moral
e material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. 2. O inadimplemento de contrato, por si só, não
acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal a direito da personalidade.(...) O inadimplemento de contrato, por si só, não
acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode
gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até
porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. 2. Conforme entendimento pacífico do STJ, a
correção monetária tem como marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório. 3. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa parte, provido. (REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 01/04/2008, DJe 28/04/2008) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para excluir a condenação por danos
morais. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de junho de 2015. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - REsp:
1481148 RJ 2013/0221612-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 30/06/2015) – Grifei.
Nem mesmo em caso de fraude, o dano moral é uma decorrência automática (in re ipsa), entendendo o STJ que ele só se verifica
quando houver uma inércia qualificada da Instituição Financeira para solucionar o problema, o que também não é o caso. Nesse
sentido: O banco deve compensar os danos morais sofridos por consumidor vítima de saque fraudulento que, mesmo diante de
grave e evidente falha na prestação do serviço bancário, teve que intentar ação contra a instituição financeira com objetivo de
recompor o seu patrimônio, após frustradas tentativas de resolver extrajudicialmente a questão. STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp
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395.426-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. para acórdão Marco Buzzi, julgado em 15/10/2015 (Info 574). Especificamente
sobre o tema em apreço, envolvendo inclusive a cobrança do mesmo pacote de serviços pelo Banco Bradesco, além de outras
tarifas que se reconheceu indevidas, recentemente decidiu, por unanimidade, a Egrégia 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO. DESCONTOS INDEVIDOS DE TAXAS/TARIFAS SOBRE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS DESCONTADAS. DEVOLUÇÃO DA PARCELA CESTA BRADESCO EXPRESSO, PARC CRED PESS E MORA
CRED PESS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. APELOS CONHECIDOS. PRIMEIRO APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO IMPROVIDO. I. Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor. II.
De acordo com a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil é vedado às instituições financeiras a cobrança de encargos
em contas bancárias exclusivas para o recebimento de salários, vencimentos e aposentadorias. III. Não demonstrada a
exigibilidade de todas as taxas debitadas na conta, deve-se reconhecer a ilegalidade de suas cobranças. IV. Repetição do indébito
configurada, cabendo ao Banco demandado o pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados. V. Quanto aos danos
morais, cabe asseverar que, aborrecimentos ou contrariedades não podem ser elevados à categoria de abalo moral passível de
indenização. Ademais, o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por
si só, danos morais. Precedentes do STJ. VI. Em relação aos descontos denominados "PARC CRED PESS" e a "MORA CRED
PESS", verifico também a ilegalidade ou abusividade nas cobranças, visto que as tarifas decorrem de empréstimos não contraídos
pelo 1ª apelante (contratos nº 225071109, 230731184 e 254372192), os quais, inclusive, negou ter solicitado junto à instituição
financeira requerida, conforme ata de audiência de instrução e julgamento (fls. 51/54). Por sua vez o Banco não comprovou a
legalidade dos empréstimos, segundo art. 333, II, do CPC/73. VII. Não há sucumbência recíproca se um dos litigantes decai em
parte mínima do pedido, devendo as despesas e honorários advocatícios ser suportados integralmente pela parte vencida
conforme art. 86, par. único, do CPC/2015. VIII.Apelos conhecidos. Primeiro apelo, parcialmente provido, para condenar o Banco
Bradesco S/A, ora 1º apelado, a devolver, em dobro, os valores referentes a tarifa CESTA BRADESCO EXPRESSO 2, TARIFA
BANCÁRIA, PARC CRED PESS, MORA CRED PESS, cujos descontos são indevidos, mantendo integralmente os demais termos
da sentença de base. Segundo apelo improvido. Unanimidade. (APL 0494682015 MA 0000183-76.2015.8.10.0135; QUINTA
CÂMARA CÍVEL; Publicação: 26/04/2016; Rel. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA) - Sublinhei. Ante o exposto, nos termos
do art. 28 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da Autora, para: a)
condenar o Banco Réu a encerrar a conta-corrente de titularidade da autora, passando esta a titularizar somente uma conta-
benefício na Instituição, mediante conversão de sua conta bancária antiga ou abertura de uma nova, ficando o Réu, desde já,
advertido de que não poderá debitar da conta da autora tarifas e/ou serviços bancários incompatíveis com a espécie de conta
bancária em questão, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil
reais); b) condenar o Banco Réu na obrigação de pagar ao Autor a quantia de R$ 44,40 (quarenta e quatro reais, e quarenta
centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, mais correção monetária pelo INPC, tudo a partir da data de cada desconto
indevido, nos termos do art. 398 do CC e da Súmulas nº 43 e 54 do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55, primeira
parte, da Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, abra-se vistas à parte
autora, no prazo de 5 (cinco) dias, para requerer o que entender de direito. Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos e
dê-se baixa na distribuição. São Vicente Férrer/MA, 03 de junho de 2019. Francisco Bezerra Simões/Juiz de Direito Titular da Vara
Única da Comarca de São Vicente Férrer.

Senador La Roque

PROCESSO Nº 0000151-49.2016.8.10.0131 (1512016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: JOSE RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )
REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB/MA 11735

Processo nº 151-49.2016.8.10.0131ATO ORDINATÓRIODe ordem do MM Juiz de Direito PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO,
conforme Portaria- Conjunta n° 052017 do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, e em cumprimento ao despacho de fls. 277,
INTIMO SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, via DJE, por meio de seu procurador, para tomar
conhecimento de que a liquidação, o cumprimento provisório ou definitivo da sentença ou decisão, será processado em suporte
eletrônico, pelo Sistema PJe- TJMA, através do nº 0802840-28.2019.8.10.0131, inclusive para que providencie o seu
credenciamento no PJe, caso ainda não seja cadastrado para acesso e uso do sistema. Senador La Rocque/MA, 02/09/2019.
JEANE DE OLIVEIRA BRITOSecretária JudicialMat. 162230 Resp: 162230

PROCESSO Nº 0000186-09.2016.8.10.0131 (1862016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: ALDENI PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A 

Página 1183 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



ADVOGADO:NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP 128.341

Processo nº 186-09.2016.8.10.0131ATO ORDINATÓRIODe ordem do MM Juiz de Direito PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO,
conforme Portaria- Conjunta n° 052017 do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, e em cumprimento ao despacho de fls. 120,
INTIMO BANCO BRADESCO S.A, via DJE, por meio de seu procurador, para tomar conhecimento de que a liquidação, o
cumprimento provisório ou definitivo da sentença ou decisão, será processado em suporte eletrônico, pelo Sistema PJe- TJMA,
através do nº 0802843-80.2019.8.10.0131, inclusive para que providencie o seu credenciamento no PJe, caso ainda não seja
cadastrado para acesso e uso do sistema. Senador La Rocque/MA, 02/09/2019. JEANE DE OLIVEIRA BRITOSecretária
JudicialMat. 162230 Resp: 162230

PROCESSO Nº 0000224-50.2018.8.10.0131 (2242018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: FRANCISCO CARVALHO ROCHA 
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )
REU: CEMAR 
ADVOGADO: GILBERTO COSTA SOARES OAB/MA 4914

Processo nº 224-50.2018.8.10.0131ATO ORDINATÓRIODe ordem do MM Juiz de Direito PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO,
conforme Portaria- Conjunta n° 052017 do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, e em cumprimento ao despacho de fls. 96/97,
INTIMO CEMAR- COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO, via DJE, por meio de seu procurador, para tomar conhecimento
de que a liquidação, o cumprimento provisório ou definitivo da sentença ou decisão, será processado em suporte eletrônico, pelo
Sistema PJe- TJMA, através do nº 0802565-79.2019.8.10.0131, inclusive para que providencie o seu credenciamento no PJe, caso
ainda não seja cadastrado para acesso e uso do sistema. Senador La Rocque/MA, 02/09/2019. JEANE DE OLIVEIRA
BRITOSecretária JudicialMat. 162230 Resp: 162230

PROCESSO Nº 0001246-80.2017.8.10.0131 (12462017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA AMÊLIA DE SOUSA ARAÚJO 
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO ( OAB 11175-MA )
REU: BANCO PANAMERICANO S/A 
ADVOGADO:GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383

Processo nº1246-80.2017.8.10.0131Requerente: MARIA AMÉLIA DE SOUSA ARAÚJORequerido: BANCO PANAMERICANO
S.A.SENTENÇA1 - RelatórioTrata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e
materiais na qual alega suposta contratação ilegal de empréstimo bancário fraudulento.Inicial e Documentos fls. 02/13.O processo
teve seu trâmite suspenso pelo prazo de 01 (um) ano conforme determinado no IRDR n.53983/2016.Decorrido o prazo da
suspensão, foi deferido o pedido do benefício da Justiça Gratuita, bem como foi determinada a citação do réu para contestar a
demanda no prazo legal. Devidamente citado, o réu contestou o feito. Alegou, em síntese, preliminarmente, a ocorrência de
litispendência com os autos do processo n.º 12442017. No mérito, sustentou que o contrato objeto da lide foi devidamente firmado
entre as partes, não existindo vícios aptos a invalidá-lo, requerente, ao final, a improcedência da demanda.Foi intimada a parte
autora para apresentar réplica à contestação, ao mesmo tempo em que as partes foram intimadas para especificarem as provas
que pretendiam produzir, mas apenas o requerido se manifestou requerendo a expedição de ofício ao banco em que a parte autora
é titular para comprovar a realização do depósito.À fl.47, consta a certidão informando que a parte autora deixou transcorrer in
albis o prazo para apresentar réplica.Vieram-me os autos conclusos.É breve o relatório.Decido.2 - FundamentaçãoA defesa aduz a
preliminar de litispendência da presente demanda com a discutida nos autos nº 1246-80.2017.8.10.0131, sobre a qual passo a
decidir.Ao exame dos autos das ações n.ºs 12462017 e 12442017 verifico que assiste razão ao réu.Pois bem, a ação nº
1244-13.2017.8.10.0131 foi distribuída nesta Comarca em 14/07/2017 e tem por objeto indenização por danos morais e materiais
em razão de suposta contratação ilegal de empréstimos bancários fraudulentos, cuja operação bancária foi realizada através do
contrato nº02290145422963.A mencionada ação, conforme se vê, possui as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma
causa de pedir (indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta contratação ilegal de empréstimo bancário
fraudulento), referente ao contrato nº nº0229014542963, objeto desta ação. No entanto, é oportuno esclarecer que o referido
número não se trata de número de contrato, mas sim de RMC - número da reserva da margem consignável, que garante os
descontos mensais das parcelas da adesão ao cartão de crédito consignado, contrato registrado sob o n.º708975360.Constata-se,
assim, que as duas ações questionam a reserva de margem consignável n.º0229014542963, que tem origem na adesão ao cartão
de crédito consignado, contrato de n. nº708975360, tendo a parte autora solicitado uma liberação de saque via cartão de crédito no
valor de R$662,50 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Os autos n.sº 12442017 e 12462017 foram
distribuídos simultaneamente, de modo que, um não precede ao outro, exceto pelo número na ordem de distribuição.Diante desse
quadro, verificamos que objeto em litígio é litispendente em relação ao discutido nos autos nº 12442017, o qual de acordo com o
art. 240, caput, do NCPC induziu litispendência de objeto.Dessa forma, a parte demandante não poderia ingressar com uma nova
ação declaratória de inexistência de indébito para rediscutir matéria já trazida a este Juízo, logo, a consequência será a extinção
do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V e §3º, do Novo Código de Processo Civil, vejamos: Art. 485. O juiz
não resolverá o mérito quando:V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.§ 3º - O Juiz
conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer
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o trânsito em julgado.Assim, a presente ação deve ser extinta sem resolução do mérito.3 - Dispositivo:Isto posto, conforme dispõe
o artigo 485, inciso V do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, ante a ocorrência da litispendência em relação aos autos 12442017. Condeno a parte autora ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se houver
modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos da sentença final, nos termos do art. 98, §3º, do
NCPC.Transitado em julgado, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Senador La Roque/MA, 30 de agosto de
2019.Paulo Vital Souto MontenegroJuiz de Direito Resp: 185819

PROCESSO Nº 0001589-76.2017.8.10.0131 (15892017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: LAURA DA SILVA PEREIRA 
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 
ADVOGADO:NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP 128.341

ATO ORDINATÓRIODe ordem do MM Juiz de Direito PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO, conforme Portaria- Conjunta n°
052017 do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, e em cumprimento ao despacho de fls. 98/99, INTIMO BANCO BRADESCO
S.A, via DJE, por meio de seu procurador, para tomar conhecimento de que a liquidação, o cumprimento provisório ou definitivo da
sentença ou decisão, será processado em suporte eletrônico, pelo Sistema PJe- TJMA, através do nº 0802844-65.2019.8.10.0131,
inclusive para que providencie o seu credenciamento no PJe, caso ainda não seja cadastrado para acesso e uso do sistema.
Senador La Rocque/MA, 02/09/2019. JEANE DE OLIVEIRA BRITOSecretária JudicialMat. 162230 Resp: 162230

PROCESSO Nº 0001716-14.2017.8.10.0131 (17162017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: PLÁCIDO RODRIGUES DE SOUSA 
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR OAB/MA 11099-A

Processo nº 1716-14.2017.8.10.0131ATO ORDINATÓRIODe ordem do MM Juiz de Direito PAULO VITAL SOUTO
MONTENEGRO, conforme Portaria- Conjunta n° 052017 do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, e em cumprimento ao
despacho de fls. 127, INTIMO BANCO BRADESCO S.A, via DJE, por meio de seu procurador, para tomar conhecimento de que a
liquidação, o cumprimento provisório ou definitivo da sentença ou decisão, será processado em suporte eletrônico, pelo Sistema
PJe- TJMA, através do nº 0802841-13.2019.8.10.0131, inclusive para que providencie o seu credenciamento no PJe, caso ainda
não seja cadastrado para acesso e uso do sistema. Senador La Rocque/MA, 02/09/2019. JEANE DE OLIVEIRA BRITOSecretária
JudicialMat. 162230 Resp: 162230

PROCESSO Nº 0001832-54.2016.8.10.0131 (18322016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: JOSÉ PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: CICERA ROMENIA FERREIRA CHAVES ( OAB 14096-MA )
REU: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 
ADVOGADO: GILBERTO COSTA SOARES OAB/MA 4914

Processo nº 1832-54.2016.8.10.0131ATO ORDINATÓRIODe ordem do MM Juiz de Direito PAULO VITAL SOUTO
MONTENEGRO, conforme Portaria- Conjunta n° 052017 do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, e em cumprimento ao
despacho de fls. 117, INTIMO CEMAR- COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO, via DJE, por meio de seu procurador, para
tomar conhecimento de que a liquidação, o cumprimento provisório ou definitivo da sentença ou decisão, será processado em
suporte eletrônico, pelo Sistema PJe- TJMA, através do nº 0802694-84.2019.8.10.0131, inclusive para que providencie o seu
credenciamento no PJe, caso ainda não seja cadastrado para acesso e uso do sistema. Senador La Rocque/MA, 02/09/2019.
JEANE DE OLIVEIRA BRITOSecretária JudicialMat. 162230 Resp: 162230

PROCESSO Nº 0000698-55.2017.8.10.0131 (6982017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ADRIANO SOUSA COSTA e EDSON GRAZIANO SOUSA COSTA e MARIA HELENA SOUSA COSTA e PAULO
GEOVANE SOUSA COSTA 
ADVOGADO: ALDEÃO JORGE DA SILVA ( OAB 13244-MA ) e ALDEÃO JORGE DA SILVA ( OAB 13244-MA ) e ALDEÃO
JORGE DA SILVA ( OAB 13244-MA ) e ALDEÃO JORGE DA SILVA ( OAB 13244-MA )
REU: BANCO PAN S.A e PAN SEGUROS S/A 
REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE23.255
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DESPACHOVistos e examinados os autos.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada por Maria Helena Sousa Costa e Outros em face de Banco Pan S/A e Pan Seguros S/A, todos devidamente
qualificados nos autos.Narram os requerentes, em síntese, que são herdeiros de Luiz Alves Costa e que este fez um
financiamento de um veículo e, concomitantemente, um seguro prestamista para cobertura do bem na ocorrência de
algum sinistro, acontece que este faleceu e os requerentes alegam que a seguradora, Pan Seguros S/A, se opõe a pagar
o valor do prêmio (fl. 03).Contestação do primeiro réu às fls. 55/62.Contestação do segundo réu às fls. 134/139.Realizada
audiência, não houve conciliação, em seguida este Juízo concedeu prazo para que a parte autora apresentasse réplica
(termo de fl. 201).Réplica da autora às fls. 209/212.Compulsando os autos, destaco que a segunda ré, Pan Seguros S/A,
alega, em sua contestação, que não houve por parte dela nenhuma resistência ao pagamento do prêmio, arguindo que o
devido pagamento ainda não foi realizado em razão da ausência dos documentos necessários para a regulação do
sinistro, requerendo a intimação dos autores para juntar a documentação prevista nas condições gerais do seguro (fl.
136); após isso, requer, ainda, a suspensão do feito por 30 (trinta) dias para análise e regulação do sinistro (fl.
137).Vislumbro que, em princípio, não há oposição da ré em reconhecer o pedido dos autores, exigindo apenas que eles
cumpra determinadas condições estipuladas em contrato, para que possa fazer o pagamento do prêmio.Em relação a
isso, o Código Civil determina em seu art. 476 que "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida
a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Assim, a seguradora exige apenas que a autora cumpra com as
condições especificadas para que ela possa receber a contraprestação (prêmio) pelo sinistro ocorrido
(falecimento).Portanto, em face disso, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos
autos o rol de documentos necessários previstos à fl. 136 para que se faça o pagamento do prêmio ou, no mesmo prazo,
requeira o que entender de direito.Após isso, dê-se vistas dos autos ao Pan Seguros S/A para que se manifeste em 10
(dez) dias acerca da documentação juntada.Com as respectivas manifestações, voltem-me conclusos.Intimem-se as
partes. Senador La Rocque/MA, 02 de setembro de 2019.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito Titular Resp:
160283

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SENADOR LA ROCQUE

PROCESSO Nº: 0800655-17.2019.8.10.0131

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA BARROS DE SA

Advogado do(a) AUTOR: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA - MA10092

REQUERIDO: CEMAR

S E N T E N Ç A

1 – RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia danos morais e materiais em razão de suposta cobrança ilegal

embutida na fatura de energia elétrica, referente a um alegado serviço denominado “ Benefício Tarifário”.

Inicial acompanhada de documentos.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido do benefício da Justiça Gratuita e determinada a citação do réu para contestar a

demanda no prazo legal. Bem como, foi concedido o prazo de quinze dias para apresentação de réplica e para as partes

especificaram as provas pendentes de produção.

O réu não apresentou resposta no prazo legal.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório. Passo a decidir.

2 – FUNDAMENTAÇÃO.

Considerando o teor da certidão lançada nos autos, aplico à parte requerida os efeitos da revelia (art. 344 do CPC) e,

consequentemente, passo a julgar antecipadamente o pedido constante na inicial, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC.

No mérito, alegou a parte autora que, conforme comprovado em suas faturas de energia, constatou a realização de

cobranças de serviço intitulado “ Benefício Tarifário” , conquanto não tenha celebrado qualquer contrato ou autorizado a empresa

reclamada a incluir as referidas cobranças em sua fatura de energia.

Aduziu que a movimentação ocorreu da seguinte forma: acréscimo/inclusão na fatura de valor referente ao “Benefício

Tarifário Bruto” e crédito referente ao “Benefício Tarifário Líquido”, totalizando um acréscimo indevido em sua fatura de energia

elétrica.

Inicialmente esclareço que revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral, pois a presunção de

veracidade das alegações de fato formulados pelo autor é 'juris tantum', ou seja, relativa, visto que o Juiz deve analisar as

condições da ação e as provas constantes dos autos, a fim de verificar o bom direito do autor pleiteado na inicial, em prestígio ao

princípio da livre apreciação da prova. O próprio art. 345, IV, do CPC indica que, se as alegações do autor forem inverossímeis,

essas não serão presumidas verdadeiras.
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No caso em tela, ao contrário do alegado na inicial, resta claro, inclusive por meio das operações matemáticas de somar e

subtrair, que o “Benefício Tarifário” não é uma cobrança ou denominação de serviço que acresceu quantia ao valor total da fatura

de energia da parte autora. Restou comprovado que se trata apenas de denominação para dar visibilidade ao subsídio que a parte

autora aufere, tudo nos termos do art. 53-B da Resolução 414/2019 da ANEEL. Transcrevo:

“ Art. 53-B As tarifas homologadas pela ANEEL deverão ser reduzidas quando de sua aplicação aos consumidores

e demais usuários do serviço público quando houver a previsão legal de benefícios tarifários, ou, conforme

Seção XII deste Capítulo, quando o benefício tarifário for concedido de forma voluntária pelas distribuidoras.”

(grifei)

Assim, resta claro que o valor constante na conta de energia elétrica da parte autora, sob a denominação “Benefício

Tarifário”, não acresceu à quantia devida pelo consumidor e sim explicitou redução auferida .

Além disso, o artigo 119 da Resolução 414/2019 da ANEEL obriga a parte requerida a incluir na fatura de energia elétrica

os valores relativos aos impostos e contribuições incidentes, fato que explica a diferença entre o "Benefício Tarifário Bruto" e o

"Benefício Tarifário Líquido".

3 –DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base nos fundamentos e princípios elencados, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados

na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, ante a inexistência de cobrança indevida.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da

causa (art. 85, §2º, do CPC). Os valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte vencida no

prazo de até cinco anos da sentença final, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Senador La Rocque/MA, na data de validação no sistema.

PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO

Juiz de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SENADOR LA ROCQUE

PROCESSO Nº: 0800659-54.2019.8.10.0131

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: FERNANDO DE MORAIS SILVA

Advogado do(a) AUTOR: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA - MA10092

REQUERIDO: CEMAR

S E N T E N Ç A

1 – RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia danos morais e materiais em razão de suposta cobrança ilegal

embutida na fatura de energia elétrica, referente a um alegado serviço denominado “ Benefício Tarifário”.

Inicial acompanhada de documentos.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido do benefício da Justiça Gratuita e determinada a citação do réu para contestar a

demanda no prazo legal. Bem como, foi concedido o prazo de quinze dias para apresentação de réplica e para as partes

especificaram as provas pendentes de produção.

O réu não apresentou resposta no prazo legal.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório. Passo a decidir.

2 – FUNDAMENTAÇÃO.

Considerando o teor da certidão lançada nos autos, aplico à parte requerida os efeitos da revelia (art. 344 do CPC) e,

consequentemente, passo a julgar antecipadamente o pedido constante na inicial, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC.

No mérito, alegou a parte autora que, conforme comprovado em suas faturas de energia, constatou a realização de

cobranças de serviço intitulado “ Benefício Tarifário” , conquanto não tenha celebrado qualquer contrato ou autorizado a empresa

reclamada a incluir as referidas cobranças em sua fatura de energia.

Aduziu que a movimentação ocorreu da seguinte forma: acréscimo/inclusão na fatura de valor referente ao “Benefício

Tarifário Bruto” e crédito referente ao “Benefício Tarifário Líquido”, totalizando um acréscimo indevido em sua fatura de energia
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elétrica.

Inicialmente esclareço que revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral, pois a presunção de

veracidade das alegações de fato formulados pelo autor é 'juris tantum', ou seja, relativa, visto que o Juiz deve analisar as

condições da ação e as provas constantes dos autos, a fim de verificar o bom direito do autor pleiteado na inicial, em prestígio ao

princípio da livre apreciação da prova. O próprio art. 345, IV, do CPC indica que, se as alegações do autor forem inverossímeis,

essas não serão presumidas verdadeiras.

No caso em tela, ao contrário do alegado na inicial, resta claro, inclusive por meio das operações matemáticas de somar e

subtrair, que o “Benefício Tarifário” não é uma cobrança ou denominação de serviço que acresceu quantia ao valor total da fatura

de energia da parte autora. Restou comprovado que se trata apenas de denominação para dar visibilidade ao subsídio que a parte

autora aufere, tudo nos termos do art. 53-B da Resolução 414/2019 da ANEEL. Transcrevo:

“ Art. 53-B As tarifas homologadas pela ANEEL deverão ser reduzidas quando de sua aplicação aos consumidores

e demais usuários do serviço público quando houver a previsão legal de benefícios tarifários, ou, conforme

Seção XII deste Capítulo, quando o benefício tarifário for concedido de forma voluntária pelas distribuidoras.”

(grifei)

Assim, resta claro que o valor constante na conta de energia elétrica da parte autora, sob a denominação “Benefício

Tarifário”, não acresceu à quantia devida pelo consumidor e sim explicitou redução auferida .

Além disso, o artigo 119 da Resolução 414/2019 da ANEEL obriga a parte requerida a incluir na fatura de energia elétrica

os valores relativos aos impostos e contribuições incidentes, fato que explica a diferença entre o "Benefício Tarifário Bruto" e o

"Benefício Tarifário Líquido".

3 –DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base nos fundamentos e princípios elencados, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados

na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, ante a inexistência de cobrança indevida.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da

causa (art. 85, §2º, do CPC). Os valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte vencida no

prazo de até cinco anos da sentença final, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Senador La Rocque/MA, na data de validação no sistema.

PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO

Juiz de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SENADOR LA ROCQUE

PROCESSO Nº: 0800873-45.2019.8.10.0131

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: MARIA ERIVALDA DE SOUZA MARTINS

Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA - MA14516

REQUERIDO: CEMAR

S E N T E N Ç A

1 – RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia danos morais e materiais em razão de suposta cobrança ilegal

embutida na fatura de energia elétrica, referente a um alegado serviço denominado “ Benefício Tarifário”.

Inicial acompanhada de documentos.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade judiciária e determinada a citação do réu para contestar a demanda no prazo

legal.

O réu não apresentou resposta no prazo legal.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório. Passo a decidir.

2 – FUNDAMENTAÇÃO.

Considerando o teor da certidão lançada nos autos, aplico à parte requerida os efeitos da revelia (art. 344 do CPC) e,

consequentemente, passo a julgar antecipadamente o pedido constante na inicial, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC.
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No mérito, alegou a parte autora que, conforme comprovado em suas faturas de energia, constatou a realização de

cobranças de serviço intitulado “ Benefício Tarifário” , conquanto não tenha celebrado qualquer contrato ou autorizado a empresa

reclamada a incluir as referidas cobranças em sua fatura de energia.

Aduziu que a movimentação ocorreu da seguinte forma: acréscimo/inclusão na fatura de valor referente ao “Benefício

Tarifário Bruto” e crédito referente ao “Benefício Tarifário Líquido”, totalizando um acréscimo indevido em sua fatura de energia

elétrica.

Inicialmente esclareço que revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral. A presunção de

veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor é 'juris tantum', ou seja, relativa, visto que o Juiz deve analisar as

condições da ação e as provas constantes dos autos, a fim de verificar o bom direito do autor pleiteado na inicial, em prestígio ao

princípio da livre apreciação da prova. O próprio art. 345, IV, do CPC indica que se as alegações do autor forem inverossímeis,

essas não serão presumidas verdadeiras.

No caso em tela, ao contrário do alegado na inicial, resta claro, inclusive por meio das operações matemáticas de somar e

subtrair, que o “Benefício Tarifário” não é uma cobrança ou denominação de serviço que acresceu quantia ao valor total da fatura

de energia da parte autora. Restou comprovado que se trata apenas de denominação para dar visibilidade ao subsídio que a parte

autora aufere, tudo nos termos do art. 53-B da Resolução 414/2019 da ANEEL. Transcrevo:

“ Art. 53-B As tarifas homologadas pela ANEEL deverão ser reduzidas quando de sua aplicação aos consumidores

e demais usuários do serviço público quando houver a previsão legal de benefícios tarifários, ou, conforme

Seção XII deste Capítulo, quando o benefício tarifário for concedido de forma voluntária pelas distribuidoras.”

(grifei)

Assim, resta claro que o valor constante na conta de energia elétrica da parte autora, sob a denominação “Benefício

Tarifário”, não acresceu à quantia devida pelo consumidor e sim explicitou redução auferida .

Além disso, o artigo 119 da Resolução 414/2019 da ANEEL obriga a parte requerida a incluir na fatura de energia elétrica

os valores relativos aos impostos e contribuições incidentes, fato que explica a diferença entre o "Benefício Tarifário Bruto" e o

"Benefício Tarifário Líquido".

3 –DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base nos fundamentos elencados, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na

forma do art. 487, inciso I, do CPC, ante a inexistência de cobrança indevida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da

causa (art. 85, §2º, do CPC). Os valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte vencida no

prazo de até cinco anos da sentença final, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Senador La Rocque/MA, na data de validação no sistema.

PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO

Juiz de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SENADOR LA ROCQUE

PROCESSO Nº: 0800922-86.2019.8.10.0131

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: LUANA GONCALVES DE SOUSA

Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA - MA14516

REQUERIDO: CEMAR

S E N T E N Ç A

1 – RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia danos morais e materiais em razão de suposta cobrança ilegal

embutida na fatura de energia elétrica, referente a um alegado serviço denominado “ Benefício Tarifário”.

Inicial acompanhada de documentos.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade judiciária e determinada a citação do réu para contestar a demanda no prazo

legal.

O réu não apresentou resposta no prazo legal.
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Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório. Passo a decidir.

2 – FUNDAMENTAÇÃO.

Considerando o teor da certidão lançada nos autos, aplico à parte requerida os efeitos da revelia (art. 344 do CPC) e,

consequentemente, passo a julgar antecipadamente o pedido constante na inicial, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC.

No mérito, alegou a parte autora que, conforme comprovado em suas faturas de energia, constatou a realização de

cobranças de serviço intitulado “ Benefício Tarifário” , conquanto não tenha celebrado qualquer contrato ou autorizado a empresa

reclamada a incluir as referidas cobranças em sua fatura de energia.

Aduziu que a movimentação ocorreu da seguinte forma: acréscimo/inclusão na fatura de valor referente ao “Benefício

Tarifário Bruto” e crédito referente ao “Benefício Tarifário Líquido”, totalizando um acréscimo indevido em sua fatura de energia

elétrica.

Inicialmente esclareço que revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral. A presunção de

veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor é 'juris tantum', ou seja, relativa, visto que o Juiz deve analisar as

condições da ação e as provas constantes dos autos, a fim de verificar o bom direito do autor pleiteado na inicial, em prestígio ao

princípio da livre apreciação da prova. O próprio art. 345, IV, do CPC indica que se as alegações do autor forem inverossímeis,

essas não serão presumidas verdadeiras.

No caso em tela, ao contrário do alegado na inicial, resta claro, inclusive por meio das operações matemáticas de somar e

subtrair, que o “Benefício Tarifário” não é uma cobrança ou denominação de serviço que acresceu quantia ao valor total da fatura

de energia da parte autora. Restou comprovado que se trata apenas de denominação para dar visibilidade ao subsídio que a parte

autora aufere, tudo nos termos do art. 53-B da Resolução 414/2019 da ANEEL. Transcrevo:

“ Art. 53-B As tarifas homologadas pela ANEEL deverão ser reduzidas quando de sua aplicação aos consumidores

e demais usuários do serviço público quando houver a previsão legal de benefícios tarifários, ou, conforme

Seção XII deste Capítulo, quando o benefício tarifário for concedido de forma voluntária pelas distribuidoras.”

(grifei)

Assim, resta claro que o valor constante na conta de energia elétrica da parte autora, sob a denominação “Benefício

Tarifário”, não acresceu à quantia devida pelo consumidor e sim explicitou redução auferida .

Além disso, o artigo 119 da Resolução 414/2019 da ANEEL obriga a parte requerida a incluir na fatura de energia elétrica

os valores relativos aos impostos e contribuições incidentes, fato que explica a diferença entre o "Benefício Tarifário Bruto" e o

"Benefício Tarifário Líquido".

3 –DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base nos fundamentos elencados, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na

forma do art. 487, inciso I, do CPC, ante a inexistência de cobrança indevida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da

causa (art. 85, §2º, do CPC). Os valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte vencida no

prazo de até cinco anos da sentença final, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Senador La Rocque/MA, na data de validação no sistema.

PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO

Juiz de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SENADOR LA ROCQUE

PROCESSO Nº: 0801445-98.2019.8.10.0131

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: ANTONIA SILVA DE CARVALHO

Advogado do(a) AUTOR: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA - MA10092

REQUERIDO: CEMAR

S E N T E N Ç A

1 – RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia danos morais e materiais em razão de suposta cobrança ilegal
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embutida na fatura de energia elétrica, referente a um alegado serviço denominado “ Benefício Tarifário”.

Inicial acompanhada de documentos.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade judiciária e determinada a citação do réu para contestar a demanda no prazo

legal.

O réu não apresentou resposta no prazo legal.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório. Passo a decidir.

2 – FUNDAMENTAÇÃO.

Considerando o teor da certidão lançada nos autos, aplico à parte requerida os efeitos da revelia (art. 344 do CPC) e,

consequentemente, passo a julgar antecipadamente o pedido constante na inicial, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC.

No mérito, alegou a parte autora que, conforme comprovado em suas faturas de energia, constatou a realização de

cobranças de serviço intitulado “ Benefício Tarifário” , conquanto não tenha celebrado qualquer contrato ou autorizado a empresa

reclamada a incluir as referidas cobranças em sua fatura de energia.

Aduziu que a movimentação ocorreu da seguinte forma: acréscimo/inclusão na fatura de valor referente ao “Benefício

Tarifário Bruto” e crédito referente ao “Benefício Tarifário Líquido”, totalizando um acréscimo indevido em sua fatura de energia

elétrica.

Inicialmente esclareço que revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral. A presunção de

veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor é 'juris tantum', ou seja, relativa, visto que o Juiz deve analisar as

condições da ação e as provas constantes dos autos, a fim de verificar o bom direito do autor pleiteado na inicial, em prestígio ao

princípio da livre apreciação da prova. O próprio art. 345, IV, do CPC indica que se as alegações do autor forem inverossímeis,

essas não serão presumidas verdadeiras.

No caso em tela, ao contrário do alegado na inicial, resta claro, inclusive por meio das operações matemáticas de somar e

subtrair, que o “Benefício Tarifário” não é uma cobrança ou denominação de serviço que acresceu quantia ao valor total da fatura

de energia da parte autora. Restou comprovado que se trata apenas de denominação para dar visibilidade ao subsídio que a parte

autora aufere, tudo nos termos do art. 53-B da Resolução 414/2019 da ANEEL. Transcrevo:

“ Art. 53-B As tarifas homologadas pela ANEEL deverão ser reduzidas quando de sua aplicação aos consumidores

e demais usuários do serviço público quando houver a previsão legal de benefícios tarifários, ou, conforme

Seção XII deste Capítulo, quando o benefício tarifário for concedido de forma voluntária pelas distribuidoras.”

(grifei)

Assim, resta claro que o valor constante na conta de energia elétrica da parte autora, sob a denominação “Benefício

Tarifário”, não acresceu à quantia devida pelo consumidor e sim explicitou redução auferida .

Além disso, o artigo 119 da Resolução 414/2019 da ANEEL obriga a parte requerida a incluir na fatura de energia elétrica

os valores relativos aos impostos e contribuições incidentes, fato que explica a diferença entre o "Benefício Tarifário Bruto" e o

"Benefício Tarifário Líquido".

3 –DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base nos fundamentos elencados, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na

forma do art. 487, inciso I, do CPC, ante a inexistência de cobrança indevida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da

causa (art. 85, §2º, do CPC). Os valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte vencida no

prazo de até cinco anos da sentença final, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Senador La Rocque/MA, na data de validação no sistema.

PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO

Juiz de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SENADOR LA ROCQUE

PROCESSO Nº: 0801677-13.2019.8.10.0131

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: MONICA BARROS DE SA

Página 1191 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Advogado do(a) AUTOR: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA - MA10092

REQUERIDO: CEMAR

S E N T E N Ç A

1 – RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia danos morais e materiais em razão de suposta cobrança ilegal

embutida na fatura de energia elétrica, referente a um alegado serviço denominado “ Benefício Tarifário”.

Inicial acompanhada de documentos.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade judiciária e determinada a citação do réu para contestar a demanda no prazo

legal.

O réu não apresentou resposta no prazo legal.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório. Passo a decidir.

2 – FUNDAMENTAÇÃO.

Considerando o teor da certidão lançada nos autos, aplico à parte requerida os efeitos da revelia (art. 344 do CPC) e,

consequentemente, passo a julgar antecipadamente o pedido constante na inicial, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC.

No mérito, alegou a parte autora que, conforme comprovado em suas faturas de energia, constatou a realização de

cobranças de serviço intitulado “ Benefício Tarifário” , conquanto não tenha celebrado qualquer contrato ou autorizado a empresa

reclamada a incluir as referidas cobranças em sua fatura de energia.

Aduziu que a movimentação ocorreu da seguinte forma: acréscimo/inclusão na fatura de valor referente ao “Benefício

Tarifário Bruto” e crédito referente ao “Benefício Tarifário Líquido”, totalizando um acréscimo indevido em sua fatura de energia

elétrica.

Inicialmente esclareço que revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral. A presunção de

veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor é 'juris tantum', ou seja, relativa, visto que o Juiz deve analisar as

condições da ação e as provas constantes dos autos, a fim de verificar o bom direito do autor pleiteado na inicial, em prestígio ao

princípio da livre apreciação da prova. O próprio art. 345, IV, do CPC indica que se as alegações do autor forem inverossímeis,

essas não serão presumidas verdadeiras.

No caso em tela, ao contrário do alegado na inicial, resta claro, inclusive por meio das operações matemáticas de somar e

subtrair, que o “Benefício Tarifário” não é uma cobrança ou denominação de serviço que acresceu quantia ao valor total da fatura

de energia da parte autora. Restou comprovado que se trata apenas de denominação para dar visibilidade ao subsídio que a parte

autora aufere, tudo nos termos do art. 53-B da Resolução 414/2019 da ANEEL. Transcrevo:

“ Art. 53-B As tarifas homologadas pela ANEEL deverão ser reduzidas quando de sua aplicação aos consumidores

e demais usuários do serviço público quando houver a previsão legal de benefícios tarifários, ou, conforme

Seção XII deste Capítulo, quando o benefício tarifário for concedido de forma voluntária pelas distribuidoras.”

(grifei)

Assim, resta claro que o valor constante na conta de energia elétrica da parte autora, sob a denominação “Benefício

Tarifário”, não acresceu à quantia devida pelo consumidor e sim explicitou redução auferida .

Além disso, o artigo 119 da Resolução 414/2019 da ANEEL obriga a parte requerida a incluir na fatura de energia elétrica

os valores relativos aos impostos e contribuições incidentes, fato que explica a diferença entre o "Benefício Tarifário Bruto" e o

"Benefício Tarifário Líquido".

3 –DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base nos fundamentos elencados, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na

forma do art. 487, inciso I, do CPC, ante a inexistência de cobrança indevida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da

causa (art. 85, §2º, do CPC). Os valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte vencida no

prazo de até cinco anos da sentença final, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Senador La Rocque/MA, na data de validação no sistema.

PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO

Juiz de Direito
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PROCESSO Nº 0000127-50.2018.8.10.0131 (1272018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: IVANETE SOARES DO NASCIMENTO 
ADVOGADO: CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA ( OAB 6274-MA )
REU: CEMAR 
ADVOGADO: GILBERTO COSTA SOARES OAB/MA 4914

Proc. nº 127-50.2018.8.10.0131 Autor: IVANETE SOARES DO NASCIMENTORéu: COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃOS E N T E N Ç A1 - RELATÓRIOTrata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido
de antecipação de tutela, na qual alega a parte demandante que solicitou junto a requerida a instalação de energia elétrica em seu
imóvel, porém, até a data do ajuizamento da ação a demandada ainda não tinha efetuado a ligação de energia solicitada.Recebida
a inicial, foi deferido o pedido do benefício da Justiça Gratuita e determinada a citação do réu para contestar a demanda no prazo
legal.Citado o réu à fl. 15, sem apresentação de resposta no prazo legal.Na sequência, este Juízo decretou a revelia do requerido.
Vieram os autos conclusos.É o breve relatório. Decido.2 - FUNDAMENTAÇÃO.Inicialmente, cumpre-nos salientar que a requerida
foi citada para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina a determinação de fl. 15. Apesar de
devidamente cientificada do referido ato processual, deixando transcorrer in albis o prazo legal que tinha a seu dispor, conforme a
decisão de fl.16 que decretou sua revelia ou certidão.Em face dessa decretação, mister analisar os efeitos. A revelia enseja a
presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na forma do art. 344 do CPC. No entanto, a presunção de veracidade dos
fatos alegados é relativa, sendo facultado ao julgador decidir de modo diverso se o acervo probatório possibilitar a formação de seu
livre convencimento pleno e inabalável.Por outro lado, na forma que preconiza o art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente
a lide, em face da revelia do requerido.Superada a questão processual, passo à análise de mérito.Consta dos autos que a parte
autora que solicitou a instalação de rede elétrica em sua propriedade rural em 02/06/2017, no entanto, até o ajuizamento desta
ação, a requerida não tinha atendido a sua solicitação. Logo, pretende a obrigação de fazer da Ré, para que cumpra com seu
dever de fornecer energia elétrica, e indenização por danos morais, por estar alijado de bem essencial à vida cotidiana, por ato
culposo da demandada.Verifico que a presente demanda diz respeito a pedido de ligação de energia elétrica por meio do programa
"LUZ PARA TODOS", ou seja, sem o pagamento dos custos inerentes a expansão da rede de distribuição. O programa "LUZ
PARA TODOS" é regulamentado pelo Decreto n.º 4.873/2003, da Lei n.º 10.438/2002 e da Resolução n.º223/03 da ANEEL.
Inicialmente era destinado a propiciar, até o ano de 2010, o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural
brasileiro que ainda não possui acesso a esse serviço público, tendo sido prorrogado o seu prazo de execução até 31 de dezembro
de 2011, a partir do Decerto n.º7.324/2010.Ocorre que o referido programa passou por inúmeras alterações com as publicações
dos Decretos n.º7.520, DE 08/07/2011, n.º 7.656, de 23/12/2011, n.º8.387, de 30/12/2014, e n.º9.357 de 27/04/2018, que
resultaram a prorrogação do Programa até 2022 e na ampliação dos seus objetivos. Atualmente, o decreto n.º 7.520, de 8 de julho
de 2011, com redação dada pelo Decreto n.º9.357, de 27 de abril de 2018, estabelece o prazo até o ano 2022 para a
concessionária de energia elétrica atender a população do meio rural. Dispõe que:Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de
Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "LUZ PARA TODOS", até o ano 2022, destinado a propiciar o atendimento
com energia elétrica à parcela da população do meio rural que não possua acesso a esse serviço público. (Redação dada pelo
Decreto nº 9.357, de 2018)§ 1º São beneficiárias do Programa "LUZ PARA TODOS" as famílias residentes na área rural que ainda
não tenham acesso ao serviço público da energia elétrica, com prioridade de atendimento para: (Redação dada pelo Decreto nº
9.357, de 2018)I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; (Redação dada
pelo Decreto nº 9.357, de 2018)II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento
social e econômico; (Redação dada pelo Decreto nº 9.357, de 2018)III - assentamentos rurais, comunidades indígenas,
quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas ou impactadas diretamente por empreendimentos de
geração ou de transmissão de energia elétrica, cuja responsabilidade não seja do próprio concessionário; e (Incluído pelo Decreto
nº 9.357, de 2018)IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. (Incluído pelo Decreto nº 9.357, de 2018)(...)".Com
efeito, uma vez estabelecidas às diretrizes para a efetivação do Programa de Universalização do Aceso e Uso da Energia Elétrica -
"LUZ PARA TODOS" pelo Governo Federal, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no ato administrativo, reduzindo o prazo
estabelecido, sob pena de configurar violação aos critérios de oportunidade e conveniência.Esse é o entendimento do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. INSTALAÇÃO DE REDE
DE ENERGIA ELÉTRICA EM COMUNIDADE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. LOCALIDADE
INSERIDA NO CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO EDITADO PELA ANEEL. PRAZO ATÉ 2016. IMPLÇÃO DE POLÍTICA
PÚBLICA. PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ PARA
TODOS). INTERVENÇÃO JUDICIAL COM CAUTELA. VIOLAÇÃO AOS CRISTÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA
DO ATO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Instalação de rede de energia elétrica em comunidade contemplada no Programa
de Universalização de Energia Elétrica "LUZ PARA TODOS", cujo cronograma de execução estabeleceu o ano 2016 como limite
para sua conclusão. 2. A intervenção judicial em matéria de política pública deve ser feita com prudência e cautela, sob pena de
configurar violação aos critérios de oportunidade e conveniência do ato administrativo, na medida em que retira da Administração
Pública a possibilidade de organizar sua atividade e de alocação racional dos recursospúblicos. 3. Apelação conhecida e provida.
(TJ-MA - APL: 0574892014 MA 0000056-11.2014.8.10.0124, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de
Julgamento: 25/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2015).No caso em tela, o autor é assentado no
Projeto de Assentamentos PA Lagoa da Cigana, localizado neste Município, segundo a petição inicial (fl. 03).Conforme consta na
Resolução Homologatória n.º2.357, de 12 de dezembro de 2017, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, foi aprovado o
Plano de Universalização Rural da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, em que consta o cronograma para atendimento
de vários municípios deste Estado, no qual consta o ano de 2019 para cumprimento da meta estabelecida para o Município de
Senador La Rocque.Estando, portanto, o imóvel localizado em zona rural de Senador la Rocque, a ligação da energia elétrica
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solicitada pela parte requerente depende de expansão da rede de distribuição de energia elétrica, e, em tais situações, a
concessionária de serviço de energia elétrica possui o prazo até o ano de 2019, conforme Resolução Homologatória n.º2.357, de
12 de dezembro de 2017.Vigente o prazo para a concessionária de energia elétrica implantar a universalização da rede de energia,
por meio do programa "luz para todos", não há como impor à requerida que instale, de imediato ou sem pagamento dos custos, a
rede elétrica na propriedade rural da parte demandante.Nesse contexto, não obstante a energia elétrica seja um bem essencial,
não se pode imputar à ré nenhuma conduta que caracterize atuação ou omissão ilícita, pois atende a um cronograma estabelecido
pela ANEEL, cuja prioridade está condicionada à prévia análise de viabilidade técnica e econômica da companhia em concluí-
lo.Contudo, é possível determinar que a requerida instale a rede de distribuição de energia elétrica até 31.12.2019, quando o vence
o prazo de universalização rural estabelecido no anexo da Resolução Homologatória n.º2.357, de 12 de dezembro de 2017, da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Friso que parte demandada, contrariando o art. 6º, III, do CDC, não prestou
informações claras ao consumidor sobre o deferimento do pedido administrativo e o prazo de para realização da ligação solicitada,
sendo que tal fato motivou o ajuizamento da presente ação.No que concerne ao suposto dano moral, uma vez que não se esgotou
o prazo para instalação da rede elétrica, não cabe a pretensão de condenação da requerida por dano moral. 3 - DISPOSITIVO
Diante do exposto, com base nos fundamentos e princípios elencados, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para compelir a requerida, CEMAR -
COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO MARANHÃO a efetivar a ligação elétrica pretendida pela parte autora (protocolo
16477919) até 31.12.2019.Em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ensejará a aplicação de pena de imposição de
multa de 20% (vinte por cento) no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), revertido ao FERJ, em razão de o mesmo configurar ato
atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, § 2º, NCPC).Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de custas processual e
honorário advocatícios que arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC c/c o art. 86,
parágrafo único, do CPC.Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivar os autos, procedendo aos registros e baixas
necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Senador La Roque/MA, 30 de agosto de 2019.PAULO VITAL SOUTO
MONTENEGROJuiz de Direito Resp: 185819

PROCESSO Nº 0000128-35.2018.8.10.0131 (1282018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: EDUARDO JUSTINO DA SILVA 
ADVOGADO: CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA ( OAB 6274-MA )
REU: CEMAR 
ADVOGADO: GILBERTO COSTA SOARES OAB/MA 4914

Proc. nº 128-35.2018.8.10.0131 Autor: EDUARDO JUSTINO DA SILVARéu: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃOS E N T
E N Ç A1 - RELATÓRIOTrata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de
tutela, na qual alega a parte demandante que solicitou junto a requerida a instalação de energia elétrica em seu imóvel, porém, até
a data do ajuizamento da ação a demandada ainda não tinha efetuado a ligação de energia solicitada.Recebida a inicial, foi
deferido o pedido do benefício da Justiça Gratuita e determinada a citação do réu para contestar a demanda no prazo legal.Citado
o réu à fl. 12, sem apresentação de resposta no prazo legal.Na sequência, este Juízo decretou a revelia do requerido. Vieram os
autos conclusos.É o breve relatório. Decido.2 - FUNDAMENTAÇÃO.Inicialmente, cumpre-nos salientar que a requerida foi citada
para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina a determinação de fl. 15. Apesar de devidamente
cientificada do referido ato processual, deixando transcorrer in albis o prazo legal que tinha a seu dispor, conforme a decisão de
fl.22 que decretou sua revelia ou certidão.Em face dessa decretação, mister analisar os efeitos. A revelia enseja a presunção de
veracidade dos fatos afirmados pelo autor na forma do art. 344 do CPC. No entanto, a presunção de veracidade dos fatos
alegados é relativa, sendo facultado ao julgador decidir de modo diverso se o acervo probatório possibilitar a formação de seu livre
convencimento pleno e inabalável.Por outro lado, na forma que preconiza o art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente a
lide, em face da revelia do requerido.Superada a questão processual, passo à análise de mérito.Consta dos autos que a parte
autora que solicitou a instalação de rede elétrica em sua propriedade rural em 01/03/2016, no entanto, até o ajuizamento desta
ação, a requerida não tinha atendido a sua solicitação. Logo, pretende a obrigação de fazer da Ré, para que cumpra com seu
dever de fornecer energia elétrica, e indenização por danos morais, por estar alijado de bem essencial à vida cotidiana, por ato
culposo da demandada.Verifico que a presente demanda diz respeito a pedido de ligação de energia elétrica por meio do programa
"LUZ PARA TODOS", ou seja, sem o pagamento dos custos inerentes a expansão da rede de distribuição. O programa "LUZ
PARA TODOS" é regulamentado pelo Decreto n.º 4.873/2003, da Lei n.º 10.438/2002 e da Resolução n.º223/03 da ANEEL.
Inicialmente era destinado a propiciar, até o ano de 2010, o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural
brasileiro que ainda não possui acesso a esse serviço público, tendo sido prorrogado o seu prazo de execução até 31 de dezembro
de 2011, a partir do Decerto n.º7.324/2010.Ocorre que o referido programa passou por inúmeras alterações com as publicações
dos Decretos n.º7.520, DE 08/07/2011, n.º 7.656, de 23/12/2011, n.º8.387, de 30/12/2014, e n.º9.357 de 27/04/2018, que
resultaram a prorrogação do Programa até 2022 e na ampliação dos seus objetivos. Atualmente, o decreto n.º 7.520, de 8 de julho
de 2011, com redação dada pelo Decreto n.º9.357, de 27 de abril de 2018, estabelece o prazo até o ano 2022 para a
concessionária de energia elétrica atender a população do meio rural. Dispõe que:Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de
Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "LUZ PARA TODOS", até o ano 2022, destinado a propiciar o atendimento
com energia elétrica à parcela da população do meio rural que não possua acesso a esse serviço público. (Redação dada pelo
Decreto nº 9.357, de 2018)§ 1º São beneficiárias do Programa "LUZ PARA TODOS" as famílias residentes na área rural que ainda
não tenham acesso ao serviço público da energia elétrica, com prioridade de atendimento para: (Redação dada pelo Decreto nº
9.357, de 2018)I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; (Redação dada
pelo Decreto nº 9.357, de 2018)II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento
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social e econômico; (Redação dada pelo Decreto nº 9.357, de 2018)III - assentamentos rurais, comunidades indígenas,
quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas ou impactadas diretamente por empreendimentos de
geração ou de transmissão de energia elétrica, cuja responsabilidade não seja do próprio concessionário; e (Incluído pelo Decreto
nº 9.357, de 2018)IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. (Incluído pelo Decreto nº 9.357, de 2018)(...)".Com
efeito, uma vez estabelecidas às diretrizes para a efetivação do Programa de Universalização do Aceso e Uso da Energia Elétrica -
"LUZ PARA TODOS" pelo Governo Federal, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no ato administrativo, reduzindo o prazo
estabelecido, sob pena de configurar violação aos critérios de oportunidade e conveniência.Esse é o entendimento do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. INSTALAÇÃO DE REDE
DE ENERGIA ELÉTRICA EM COMUNIDADE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. LOCALIDADE
INSERIDA NO CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO EDITADO PELA ANEEL. PRAZO ATÉ 2016. IMPLÇÃO DE POLÍTICA
PÚBLICA. PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ PARA
TODOS). INTERVENÇÃO JUDICIAL COM CAUTELA. VIOLAÇÃO AOS CRISTÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA
DO ATO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Instalação de rede de energia elétrica em comunidade contemplada no Programa
de Universalização de Energia Elétrica "LUZ PARA TODOS", cujo cronograma de execução estabeleceu o ano 2016 como limite
para sua conclusão. 2. A intervenção judicial em matéria de política pública deve ser feita com prudência e cautela, sob pena de
configurar violação aos critérios de oportunidade e conveniência do ato administrativo, na medida em que retira da Administração
Pública a possibilidade de organizar sua atividade e de alocação racional dos recursospúblicos. 3. Apelação conhecida e provida.
(TJ-MA - APL: 0574892014 MA 0000056-11.2014.8.10.0124, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de
Julgamento: 25/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2015).No caso em tela, o autor é assentado no
Projeto de Assentamentos PA Lagoa da Cigana, localizado neste Município, conforme Certidão n.º1083 expedida pelo INCRA, fl.
13.Conforme consta na Resolução Homologatória n.º2.357, de 12 de dezembro de 2017, da Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL, foi aprovado o Plano de Universalização Rural da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, em que consta o
cronograma para atendimento de vários municípios deste Estado, no qual consta o ano de 2019 para cumprimento da meta
estabelecida para o Município de Senador La Rocque.Estando, portanto, o imóvel localizado em zona rural de Senador la Rocque,
a ligação da energia elétrica solicitada pela parte requerente depende de expansão da rede de distribuição de energia elétrica, e,
em tais situações, a concessionária de serviço de energia elétrica possui o prazo até o ano de 2019, conforme Resolução
Homologatória n.º2.357, de 12 de dezembro de 2017.Vigente o prazo para a concessionária de energia elétrica implantar a
universalização da rede de energia, por meio do programa "luz para todos", não há como impor à requerida que instale, de
imediato ou sem pagamento dos custos, a rede elétrica na propriedade rural da parte demandante.Nesse contexto, não obstante a
energia elétrica seja um bem essencial, não se pode imputar à ré nenhuma conduta que caracterize atuação ou omissão ilícita,
pois atende a um cronograma estabelecido pela ANEEL, cuja prioridade está condicionada à prévia análise de viabilidade técnica e
econômica da companhia em concluí-lo.Contudo, é possível determinar que a requerida instale a rede de distribuição de energia
elétrica até 31.12.2019, quando o vence o prazo de universalização rural estabelecido no anexo da Resolução Homologatória
n.º2.357, de 12 de dezembro de 2017, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Friso que parte demandada, contrariando
o art. 6º, III, do CDC, não prestou informações claras ao consumidor sobre o deferimento do pedido administrativo e o prazo de
para realização da ligação solicitada, sendo que tal fato motivou o ajuizamento da presente ação.No que concerne ao suposto
dano moral, uma vez que não se esgotou o prazo para instalação da rede elétrica, não cabe a pretensão de condenação da
requerida por dano moral. 3 - DISPOSITIVO Diante do exposto, com base nos fundamentos e princípios elencados, e o mais que
dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
para compelir a requerida, CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO MARANHÃO a efetivar a ligação elétrica
pretendida pela parte autora (protocolo 1475623) até 31.12.2019.Em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ensejará a
aplicação de pena de imposição de multa de 20% (vinte por cento) no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), revertido ao FERJ, em
razão de o mesmo configurar ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, § 2º, NCPC).Condeno, ainda, o requerido ao
pagamento de custas processual e honorário advocatícios que arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art.
85, § 8º, do CPC c/c o art. 86, parágrafo único, do CPC.Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivar os autos, procedendo aos
registros e baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Senador La Roque/MA, 30 de agosto de 2019.PAULO VITAL
SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito Resp: 185819

PROCESSO Nº 0000166-47.2018.8.10.0131 (1662018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: DHONNATAHAN PACIFICO DOS SANTOS 
ADVOGADO: ALDEÃO JORGE DA SILVA ( OAB 13244-MA )
REU: CEMAR 
ADVOGADO: GILBERTO COSTA SOARES OAB/MA 4914

Proc. nº 166-47.2018.8.10.0131 Autor: DHONNATAHAN PACÍFICO DOS SANTOSRéu: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA
DO MARANHÃOS E N T E N Ç A1 - RELATÓRIOTrata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e
pedido de antecipação de tutela, na qual alega a parte demandante que solicitou junto a requerida a instalação de energia elétrica
em seu imóvel, porém, até a data do ajuizamento da ação a demandada ainda não tinha efetuado a ligação de energia
solicitada.Recebida a inicial, foi deferido o pedido do benefício da Justiça Gratuita e determinada a citação do réu para contestar a
demanda no prazo legal.Em audiência, as partes acordaram que era necessário a realização de inspeção na unidade da conta
contrato n.º3004670557, com o objetivo de esclarecre o prazo necessário para realizar a ligação de energia requerida.Citado o réu
à fl. 12, sem apresentação de resposta no prazo legal.Na sequência, este Juízo decretou a revelia do requerido. À fl. 36, consta
Parecer Técnico informando que para atender o consumidor é necessário extensão de rede na localizada rural.Vieram os autos
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conclusos.É o breve relatório. Decido.2 - FUNDAMENTAÇÃO.Inicialmente, cumpre-nos salientar que a requerida foi citada para
apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina a determinação de fl. 15. Apesar de devidamente
cientificada do referido ato processual, deixando transcorrer in albis o prazo legal que tinha a seu dispor, conforme a decisão que
decretou sua revelia.Em face dessa decretação, mister analisar os efeitos. A revelia enseja a presunção de veracidade dos fatos
afirmados pelo autor na forma do art. 344 do CPC. No entanto, a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa, sendo
facultado ao julgador decidir de modo diverso se o acervo probatório possibilitar a formação de seu livre convencimento pleno e
inabalável.Por outro lado, na forma que preconiza o art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente a lide, em face da revelia do
requerido.Superada a questão processual, passo à análise de mérito.Consta dos autos que a parte autora que solicitou a
instalação de rede elétrica em sua propriedade rural em 24/11/2017, no entanto, até o ajuizamento desta ação, a requerida não
tinha atendido a sua solicitação. Logo, pretende a obrigação de fazer da Ré, para que cumpra com seu dever de fornecer energia
elétrica, e indenização por danos morais, por estar alijado de bem essencial à vida cotidiana, por ato culposo da
demandada.Verifico que a presente demanda diz respeito a pedido de ligação de energia elétrica por meio do programa "LUZ
PARA TODOS", ou seja, sem o pagamento dos custos inerentes a expansão da rede de distribuição. O programa "LUZ PARA
TODOS" é regulamentado pelo Decreto n.º 4.873/2003, da Lei n.º 10.438/2002 e da Resolução n.º223/03 da ANEEL. Inicialmente
era destinado a propiciar, até o ano de 2010, o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que
ainda não possui acesso a esse serviço público, tendo sido prorrogado o seu prazo de execução até 31 de dezembro de 2011, a
partir do Decerto n.º7.324/2010.Ocorre que o referido programa passou por inúmeras alterações com as publicações dos Decretos
n.º7.520, DE 08/07/2011, n.º 7.656, de 23/12/2011, n.º8.387, de 30/12/2014, e n.º9.357 de 27/04/2018, que resultaram a
prorrogação do Programa até 2022 e na ampliação dos seus objetivos. Atualmente, o decreto n.º 7.520, de 8 de julho de 2011, com
redação dada pelo Decreto n.º9.357, de 27 de abril de 2018, estabelece o prazo até o ano 2022 para a concessionária de energia
elétrica atender a população do meio rural. Dispõe que:Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Universalização do Acesso e
Uso da Energia Elétrica - "LUZ PARA TODOS", até o ano 2022, destinado a propiciar o atendimento com energia elétrica à parcela
da população do meio rural que não possua acesso a esse serviço público. (Redação dada pelo Decreto nº 9.357, de 2018)§ 1º
São beneficiárias do Programa "LUZ PARA TODOS" as famílias residentes na área rural que ainda não tenham acesso ao serviço
público da energia elétrica, com prioridade de atendimento para: (Redação dada pelo Decreto nº 9.357, de 2018)I - famílias de
baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; (Redação dada pelo Decreto nº 9.357, de
2018)II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; (Redação
dada pelo Decreto nº 9.357, de 2018)III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades
localizadas em reservas extrativistas ou impactadas diretamente por empreendimentos de geração ou de transmissão de energia
elétrica, cuja responsabilidade não seja do próprio concessionário; e (Incluído pelo Decreto nº 9.357, de 2018)IV - escolas, postos
de saúde e poços de água comunitários. (Incluído pelo Decreto nº 9.357, de 2018)(...)".Com efeito, uma vez estabelecidas às
diretrizes para a efetivação do Programa de Universalização do Aceso e Uso da Energia Elétrica - "LUZ PARA TODOS" pelo
Governo Federal, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no ato administrativo, reduzindo o prazo estabelecido, sob pena de
configurar violação aos critérios de oportunidade e conveniência.Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA
ELÉTRICA EM COMUNIDADE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. LOCALIDADE INSERIDA NO
CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO EDITADO PELA ANEEL. PRAZO ATÉ 2016. IMPLÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. PROGRAMA
NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ PARA TODOS). INTERVENÇÃO
JUDICIAL COM CAUTELA. VIOLAÇÃO AOS CRISTÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO ATO. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO. 1. Instalação de rede de energia elétrica em comunidade contemplada no Programa de Universalização de
Energia Elétrica "LUZ PARA TODOS", cujo cronograma de execução estabeleceu o ano 2016 como limite para sua conclusão. 2. A
intervenção judicial em matéria de política pública deve ser feita com prudência e cautela, sob pena de configurar violação aos
critérios de oportunidade e conveniência do ato administrativo, na medida em que retira da Administração Pública a possibilidade
de organizar sua atividade e de alocação racional dos recursospúblicos. 3. Apelação conhecida e provida. (TJ-MA - APL:
0574892014 MA 0000056-11.2014.8.10.0124, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 25/06/2015,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2015).No caso em tela, o autor é assentado no PA Assentamento Belém,
no Município de Buritirana/MA, segundo a inicial.Conforme consta na Resolução Homologatória n.º2.357, de 12 de dezembro de
2017, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, foi aprovado o Plano de Universalização Rural da Companhia Energética
do Maranhão - CEMAR, em que consta o cronograma para atendimento de vários municípios deste Estado, no qual consta o ano
de 2020 para cumprimento da meta estabelecida para o Município de Buritirana/MA.Estando, portanto, o imóvel localizado em
zona rural do município de Buritirana/MA, a ligação da energia elétrica solicitada pela parte requerente depende de expansão da
rede de distribuição de energia elétrica, e, em tais situações, a concessionária de serviço de energia elétrica possui o prazo até o
ano de 2020, conforme Resolução Homologatória n.º2.357, de 12 de dezembro de 2017.Vigente o prazo para a concessionária de
energia elétrica implantar a universalização da rede de energia, por meio do programa "luz para todos", não há como impor à
requerida que instale, de imediato ou sem pagamento dos custos, a rede elétrica na propriedade rural da parte demandante.Nesse
contexto, não obstante a energia elétrica seja um bem essencial, não se pode imputar à ré nenhuma conduta que caracterize
atuação ou omissão ilícita, pois atende a um cronograma estabelecido pela ANEEL, cuja prioridade está condicionada à prévia
análise de viabilidade técnica e econômica da companhia em concluí-lo.Contudo, é possível determinar que a requerida instale a
rede de distribuição de energia elétrica até 31.12.2020, quando o vence o prazo de universalização rural estabelecido no anexo da
Resolução Homologatória n.º2.357, de 12 de dezembro de 2017, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Friso que
parte demandada, contrariando o art. 6º, III, do CDC, não prestou informações claras ao consumidor sobre o deferimento do pedido
administrativo e o prazo de para realização da ligação solicitada, sendo que tal fato motivou o ajuizamento da presente ação.No
que concerne ao suposto dano moral, uma vez que não se esgotou o prazo para instalação da rede elétrica, não cabe a pretensão
de condenação da requerida por dano moral. 3 - DISPOSITIVO Diante do exposto, com base nos fundamentos e princípios
elencados, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, na forma do
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art. 487, inciso I, do CPC, para compelir a requerida, CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO MARANHÃO a
efetivar a ligação elétrica pretendida pela parte autora (protocolo 8008118337) até 31.12.2020.Em caso de descumprimento da
obrigação de fazer, ensejará a aplicação de pena de imposição de multa de 20% (vinte por cento) no valor de R$2.000,00 (dois mil
reais), revertido ao FERJ, em razão de o mesmo configurar ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, § 2º, NCPC).Condeno,
ainda, o requerido ao pagamento de custas processual e honorário advocatícios que arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC c/c o art. 86, parágrafo único, do CPC.Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivar os
autos, procedendo aos registros e baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Senador La Roque/MA, 30 de agosto
de 2019.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito Resp: 185819

PROCESSO Nº 0000712-39.2017.8.10.0131 (7122017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: ADÃO GOMES AMORIM 
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )
REU: BANCO BMG S/A 
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB/SP 327.026

Proc. nº 712-39.2017.8.10.0131 Autor: ADÃO GOMES AMORIMRéu: Banco BMG S.A.S E N T E N Ç A1 -o4 - DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC, declarando
inexistente a relação jurídica entre as partes litigantes, consubstanciada no cartão de crédito objeto do litígio, contrato n.º
º6656661, o qual tem seu pagamento realizado através do desconto no benefício previdenciário da parte autora na reserva de
margem consignável (RMC) e, por conseguinte, CONDENO o BANCO BMG S.A. a: a) ressarcir a parte autora no importe de
R$394,00 (trezentos e noventa e quatro reais), correspondente a 5 parcelas descontadas indevidamente do benefício da parte
autora e já calculada em dobro, corrigido monetariamente, com base no INPC, e com juros de mora no percentual de 1% ao mês,
ambos contados a partir da citação (art. 240, NCPC).b) E, por fim, a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de
danos morais, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data da prolatação desta sentença, de
acordo com a Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).Condeno, ainda, o
requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% do valor da
condenação, nos termos do art. 85 do NCPC.Ainda, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar, caso ainda esteja
sendo realizado, o imediato sobrestamento dos aludidos descontos no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de
imposição de multa de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, revertido ao FERJ, em razão de o mesmo configurar ato
atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, § 2º, NCPC).A exclusão do desconto em folha em pagamento das parcelas relativas ao
em préstimo consignado deverá ser realizada no prazo máximo de 05 dias a contar da intimação da sentençaCom o fim de dar
maior efetividade ao cumprimento da obrigação de fazer, determino que seja oficiado ao INSS, para que dê imediato cumprimento
a suspensão da reserva de margem consignável no valor de R$39,40, relativo ao contrato de n.º6656661 com o BANCO BMG
S.A., no prazo de 05 dias a contar da intimação da sentença.Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivar os autos, procedendo
aos registros e baixas necessários.P.R.I.C.Senador La Rocque/MA, 30 de agosto de 2019.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO
Juiz de Direito Resp: 185819

PROCESSO Nº 0001032-89.2017.8.10.0131 (10322017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: HELENA PEREIRA SANTOS 
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA ( OAB 14516-MA )
REU: BANCO CETELEM S/A 
ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA OAB/RJ 153.999

Proc. nº 1032-89.2017.8.10.0131 Autor: HELENA PEREIRA DOS SANTOSRéu: Banco CETELEM S.A.S E N T E N Ç A1 - . 3 -
DISPOSITIVODiante do exposto, com base nos fundamentos e princípios elencados, e o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, ante a contratação comprovada e a
inexistência de vícios aptos a anular o contrato.Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado
econômico do vencido no prazo de até cinco anos da sentença final, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.Transcorrido in albis o
prazo recursal, arquivar os autos, procedendo aos registros e baixas necessários.P.R.I.C.Senador La Rocque (MA), 30 de agosto
de 2019. PAULO VITAL SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito Resp: 185819

PROCESSO Nº 0001116-90.2017.8.10.0131 (11162017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: LUIZ DE FRANÇA CANUTO DA SILVA 
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )
REU: BANCO BMG S/A 
ADVOGADO: FABIO FRASATO CAIRES OAB/MA 15.185-A

Proc. nº 1116-90.2017.8.10.0131 Autor: LUIZ DE FRANÇA CANUTO DA SILVARéu: BANCO BMG S.A.S E N T E N Ç A1 - 4 -

Página 1197 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do
NCPC, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes litigantes, consubstanciada no cartão de crédito objeto do litígio,
contrato n.º68444898, o qual tem seu pagamento realizado através do desconto no benefício previdenciário da parte autora na
reserva de margem consignável (RMC) e, por conseguinte, CONDENO o BANCO BMG S.A. a: a) ressarcir a parte autora no
importe de R$394,00 (trezentos e noventa e quatro reais), correspondente a 5 parcelas descontada indevidamente do benefício da
parte autora e já calculada em dobro, corrigido monetariamente, com base no INPC, e com juros de mora no percentual de 1% ao
mês, ambos contados a partir da citação (art. 240, NCPC).b) E, por fim, a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título
de danos morais, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data da prolatação desta sentença, de
acordo com a Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).Condeno, ainda, o
requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% do valor da
condenação, nos termos do art. 85 do NCPC.Ainda, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar, caso ainda esteja
sendo realizado, o imediato sobrestamento da reserva de margem consignável, bem como dos descontes decorrente desta, sob
pena de imposição de multa de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, revertido ao FERJ, em razão de o mesmo
configurar ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, § 2º, NCPC).A exclusão do desconto em folha em pagamento das
parcelas relativas ao em préstimo consignado deverá ser realizada no prazo máximo de 05 dias a contar da intimação da
sentençaCom o fim de dar maior efetividade ao cumprimento da obrigação de fazer, determino que seja oficiado ao INSS, para que
dê imediato cumprimento a suspensão da reserva de margem consignável no valor de R$39,40, relativo ao contrato de
n.º68444898 com o BANCO BMG S.A., no prazo de 05 dias a contar da intimação da sentença.Transcorrido in albis o prazo
recursal, arquivar os autos, procedendo aos registros e baixas necessários.P.R.I.C.Senador La Rocque/MA, 30 de agosto de
2019.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO Juiz de Direito Resp: 185819

PROCESSO Nº 0001244-13.2017.8.10.0131 (12442017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: MARIA AMÊLIA DE SOUSA ARAÚJO 
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO ( OAB 11175-MA )
REU: BANCO PANAMERICANO S/A 
ADVOGADO:GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383

Proc. nº 1244-13.2017.8.10.0131 Autor: Maria Amélia de Sousa AraújoRéu: Banco PAN S.A.S E N T E N Ç A1 - 3 -
DISPOSITIVODiante do exposto, com base nos fundamentos e princípios elencados, e o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, ante a inexistência de vícios aptos a
gerar a anulação do contrato.Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro
em 10% do valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico do vencido no
prazo de até cinco anos da sentença final, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivar os
autos, procedendo aos registros e baixas necessários.P.R.I.C.Senador La Rocque (MA), 30 de agosto de 2019.PAULO VITAL
SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito Resp: 185819

Timon

Primeira Vara Criminal de Timon

ATO ORDINATÓRIO (Art. 234, do CPC, Ar. 143 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão e PROV -
222018 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão)
PROCESSO Nº 0001709-27.2006.8.10.0060 (17092006)
INTIMAÇÃO DE: Dr. Moisés Pereira de Brito Neto, advogado inscrito na OABMA 3798 para devolver os autos do processo em
epígrafe, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 234 do Código de Processo Civil.

Timon/MA,2 de setembro de 2019.
ALINE KELLY BRITO BARBOSA LIARTE
Secretária Judicial Substituta de Entrância Intermediária
1ª Vara Criminal de Timon

Segunda Vara Criminal de Timon

INTIMAÇÃO

Processo nº 1155-72.2018.8.10.0060 (12552018)
Natureza: Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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Acusado(a)(s): ANTONIO DELFINO GUIMARAES
Tipo de Matéria: Intimação

Fica intimado o advogado Hyldemburgue Charlles Costa Cavalcante, inscrito na OAB/MA sob o nº 5752/00, atuando em defesa do
acusado acima mencionado.

FINALIDADE: Comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/09/2019, às 16 horas, a ser realizada na
sala de audiências da 2ª Vara Criminal, localizada no Fórum Dr. Amarantino Ribeiro, na Rua Lizete de Oliveira Farias, SN, Parque
Piauí, Timon-MA.

Timon, 2 de setembro de 2019.

Marcya Helena Brito Santos
Secretária Judicial da 2ª Vara Criminal
De ordem, nos termos do art. 225, VII, do CPC
e art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA

INTIMAÇÃO
Processo nº 932-85.2019.8.10.0060 (10482019)
Carta Precatória oriunda da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Caxias-MA
Natureza: Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Acusado: LUCAS MACIEL SOUZA
Tipo de Matéria: Intimação

Fica intimada a advogada NATÁLIA BARBOSA, inscrita na OAB/MA sob o nº 13269, atuando em defesa do acusado acima
mencionado.
FINALIDADE: Comparecer à audiência de Inquirição de Testemunha designada para o dia 20/09/2019 às 08:00 horas, a ser
realizada na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, localizada no Fórum Dr. Amarantino Ribeiro, na Rua Lizete de Oliveira Farias,
SN, Parque Piauí, Timon-MA.

Timon, 2 de setembro de 2019.
Marcya Helena Brito Santos
Secretária Judicial da 2ª Vara Criminal
De ordem, nos termos do art. 225, VII, do CPC
e art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA

Segunda Vara Cível de Timon

EDITAL DE SENTENÇA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0804271-53.2018.8.10.0060
DENOMINAÇÃO: CURATELA
DATA DO AJUIZAMENTO: 24/08/2019 18:30:56
PARTE(S) REQUERENTE(S): IONEIDE DE AGUIAR DA SILVA
A Excelentíssima Senhora Susi Ponte de Almeida, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Timon, Estado do
Maranhão.
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL, virem ou dele conhecimento tiverem, que foi proferida a sentença nos autos do
pedido de curatela em que é requerente FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU, constante de ID 2255259, cujo dispositivo é do
seguinte teor: [...] ISTO POSTO, com fulcro no art. 487, inciso I c/c art. 761 do CPC,julgo, por sentença, procedente o pedido
inicial, pelo que decreto a CURATELA de SAMMYA ROCHELLY AGUIAR DA SILVA, confirmando a decisão antecipatória antes
proferida, eis que provada a incapacidade relativa de exercer todos os atos jurídicos. Atenta às normas do art. 1.772, do Código
Civil e ao disposto no art. 755 do CPC, e na salvaguarda dos interesses da relativamente incapaz, reconhecendo a legitimidade da
promovente, nos moldes do art. 747, inciso II, do CPC, nomeio IONEIDE DE AGUIAR DA SILVAcomo curadora da suplicada,
conferindo-lhe poderes para representar os interesses da interditada em todos os atos jurídicos e em atos relacionados aos direitos
de natureza patrimonial, negocial e existencial, inclusive perante INSS ou instituição financeira e promover a aplicação de valores,
realizando despesas exclusivamente em benefício da interditada, exercendo o munuspúblico pessoalmente e devendo prestar
compromisso, no prazo legal, sendo vedada a contratação de empréstimos ou alienação de bens móveis ou imóveis do interditado,
sem prévia autorização judicial, devendo, ainda, depositar em conta poupança oficial os saldos da sua renda que ultrapassem os
gastos necessários à manutenção dela, prestando contas de todo e quaisquer valores recebidos de titularidade da curatelada. Em
obediência ao que dispõem o art. 755, §3º do CPC, art. 9º, III do Código Civil e os arts. 29, V e 92 da Lei de Registros Públicos (Lei
6.015/73), INSCREVA-SE a presente sentença no Registro Civil e proceda-se à sua devida publicação, devendo, dos Editais,
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constar os nomes da interditada e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela, estabelecidos acima. Dispensa-se a
especialização da hipoteca legal, por não haver comprovação de bens a serem confiados à administração da autora. Colha-se o
compromisso legal da curadora nomeada, lavrando-se o termo respectivo, com a consequente expedição do alvará de curatela
definitivo. Por fim, a curadora nomeada deverá prestar contas periodicamente perante este Juízo, a cada 12 (doze) meses, cujo
prazo passa a contar da ciência desta decisão (art. 84, § 4º, da Lei nº 13.146/15). Sem custas e emolumentos, por serem as partes
beneficiárias da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98. § 3º, do Código de Processo Civil. Serve a cópia desta sentença como
mandado, a qual deve ser encaminhada ao Cartório competente, via malote digital.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Certificado o trânsito em julgado, e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Timon-MA, 24 de Agosto de 2019-
Juíza Susi Ponte de Almeida-Titular da 2ª Vara Cível de Timon/MA. Eu (Marcos Carlos A de Alencar), Auxiliar Judiciário, que o fiz
digitar, conferi e subscrevo.Juíza Susi Ponte de Almeida-Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível

Primeira Vara Cível de Timon

PROCESSO Nº 0001262-34.2009.8.10.0060 (12622009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUTOR: MARILENE VIEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: DR. BAZILIO BEZERRA DA SILVA ( OAB 3202A-MA ) e MARIA IVONE VIANA FERREIRA ( OAB 3059-PI )

REQUERIDO: PEDRO ALVES FEITOSA
ADVOGADO: JOSE TELES VERAS ( OAB 2021-PI )

PROCESSO Nº 1262/2009DESPACHOAo analisar novamente os autos verifica-se que a decisão de fls. 291/291-v, datada de 05 de agosto de 2016. ou seja, há
cerca de 03(três) anos, fixou multa quanto ao não pagamento da obrigação monetária e determinou, novamente, a expedição de Mandado de Imissão de Posse
do imóvel descrito na inicial.Ressalta-se que a sentença de fls. 153/191, proferida no ano de 2010, já determinava a restituição e nunca foi cumprida e, por tal
motivo, a decisão de fls. 291-v fixou multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso na devolução do imóvel.Verifica-se, ainda, que a decisão de
fls. 291-v encontra-se transitada em julgado, NÃO HAVENDO QUALQUER RECURSO EM RELAÇÃO A ESSA DECISÃO, considerando que o Agravo de
Instrumento interposto NÃO FOI CONHECIDO (acórdão de fls. 357-v a 358-v), conforme já esclarecido por meio da decisão de fl. 376, datada de julho de
2017.Inconformada com as inúmeras determinações de despejo a parte ingressou NOVAMENTE com Agravo de Instrumento de nº 080034-59.2018.8.10.000
alegando matéria meritória, qual seja, anulação do ato que determinou a imissão de posse e informando que são nulos os atos praticados a partir da contestação
(fls. 424/432).Assim, observa-se novamente que a parte executada tenta anular uma sentença de mérito transitada em julgado por meio de Recurso de Agravo
de Instrumento e por conta desse recurso permanece no citado imóvel.Nestes termos, verifica-se que a parte demandada permanece indevidamente no imóvel
durante todos estes anos mesmo após sentença judicial, SEM PAGAR ALUGUEL OU MULTA, demonstrando, assim, A DESIGUALDADE NA RELAÇÃO
JURÍDICA, pois a ora exequente não pode usar e gozar do seu bem.Ademais, considerando que eventual julgamento do Agravo de Instrumento de nº
080034-59.2018.8.10.000 interposto pela parte ora executada não poderá interferir no mérito da sentença judicial, por se encontrar transitada em julgado nem no
mérito da DECISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de fl. 291, complementada pela decisão 304/305, por se encontrar igualmente transitada em julgado, e
considerando, ainda, que ao Agravo de Instrumento interposto até o presente momento não foi atribuído efeito suspensivo (documento de fl. 458 e fl. 462/463),
determino:1 - A expedição de mandado de imissão de posse do imóvel descrito na inicial em favor da demandante a ser cumprido imediatamente.2 - Em
decorrência da inércia da parte executada em cumprir sentença judicial transitada em julgado, permanecendo indevidamente no imóvel há mais de 09 anos da
prolação da sentença, majoro a limitação do valor aplicado a título de multa diária por meio da decisão de fls. 291/291-v para o montante de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais). 3 - Autorizo ao(a) Sr(a). Oficial de Justiça a requisição de força policial.4 - Autorizo, ainda, ordem de arrombamento do imóvel para
imissão da exequente na posse do mesmo, diante das diversas certidões residentes nos autos no presente feito informando a recusa no cumprimento da
decisão.Cumpre ressaltar que o mandado de imissão de posse e o possível arrombamento deverá ser acompanhado por 02 (dois) oficiais de justiça, os quais
deverão lavrar tudo em auto circunstanciado de ocorrência assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência, entregando uma via à Secretaria Judicial,
para ser juntada aos autos, e a outra à autoridade policial a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência.
Conforme enuncia o art. 846, §4º, do CPC: "Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação".5 - Proceda a secretaria judicial
todas as diligências necessárias à realização do pedido de reforço policial.Timon/MA, 30 de agosto de 2019.Raquel Araújo Castro Teles de MenezesJuíza de
Direito Resp: 100842

PROCESSO Nº 0001734-88.2016.8.10.0060 (18202016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
ADVOGADO: ALBERTO BRANCO JUNIOR ( OAB 86475-SP ) e ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA ( OAB 16983-PE ) e JOSE FRANCISCO DA
SILVA ( OAB 88492-SP )

REQUERIDO: ORLANDO DA COSTA OLIVEIRA
ADVOGADO: EDUARDO DO NASCIMENTO SANTOS ( OAB 9419-PI )

Proc. 1820/2016DespachoA Portaria-conjunta de nº 52017 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e da Corregedora-geral da Justiça, determinou
que:.Art. 1º As fases de liquidação e/ou cumprimento provisório ou definitivo de sentença iniciadas a partir do dia 1º de junho de 2017 nas unidades jurisdicionais
que utilizem o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), relativa aos pronunciamentos judiciais produzidos em processos autuados em suporte físico, serão
processadas, exclusivamente, em suporte eletrônico, na plataforma do PJe-TJMA, nos termos da Resolução nº 52, de 22 de outubro de 2013, do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão.§ 1º Após o trânsito em julgado da sentença, a Secretaria Judicial do Juízo intimará a parte credora, na pessoa do(s)
advogado(s) habilitado(s) nos autos do processo físico, por publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), cientificando-lhe(s) que, querendo dar início à
liquidação ou cumprimento definitivo do título judicial, deverá utilizar o peticionamento eletrônico pelo Sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje-TJMA..Art. 2º - A
petição inicial requerendo a liquidação, cumprimento provisório ou definitivo de sentença, em conformidade com o disposto nos art. 522, Parágrafo único, e art.
524, do Código de Processo Civil, deverá conter: nome completo, o número de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) do(s) exequente(s) e do(s) executado(s), observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, do NCPC; I. II. endereços atualizados das partes;
indicação do(s) nome(s) do(s) advogado(s) ou defensor(es) público(s) das partes para fins de conferência do correto cadastramento e realização da(s)
intimação(ões) em conformidade com o art. 513, § 2º, I, II, III e IV, do NCPC; III. o valor da causa e, se for o caso, demonstrativo discriminado e atualizado do
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crédito, nos termos da lei, notadamente o disposto nos incisos II, III, IV, V e VI, do art. 524, do Código de Processo Civil, observadas as especificidades de cada
modalidade de cumprimento de sentença. IV. § 1º O requerimento dirigido ao juízo competente deverá estar acompanhado de reproduções digitalizadas das
seguintes peças do processo, cuja originalidade deverá ser declarada na petição pelo(a) advogado(a) signatário(a), sob sua responsabilidade pessoal (NCPC,
art. 522, Parágrafo único), observado o disposto no art. 425, VI, do Código de Processo Civil, considerando-se, como requisitos de autenticidade, integridade e
validade jurídica dos documentos apresentados em formato eletrônico, a assinatura digital efetivada no momento do protocolo do peticionamento eletrônico com
a utilização de certificado digital emitido por autoridade integrante infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente da (ICP-Br): a) documentos pessoais
das partes; b) sentença ou decisão a ser liquidada ou executada; c) certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo, quando se tratar de
cumprimento provisório de sentença ou decisão; d) certidão de trânsito em julgado, quando se tratar de cumprimento definitivo de sentença; e) acórdão, se
houver; f) decisão de habilitação, se for o caso; g) procuração(ões) outorgada(s) pela(s) parte(s); h) facultativamente, outras peças consideradas necessárias
para permitir a exata compreensão da sentença a ser liquidada, ou para demonstrar a existência do crédito, no caso de cumprimento de sentença.Considerando
a impossibilidade de cumprimento de sentença em autos físicos, determino a intimação do requerente, por meio do seu advogado, para, no prazo 15(quinze)
dias, cumprir o determinado na portaria acima transcrita, bem como efetuar o pagamento das custas processuais referente a fase de cumprimento de sentença,
caso venha a solicitar um novo pedido de apreensão do veículo), sob pena de arquivamento do feito.Ademais, o presente feito encontra-se sentenciado, com
certidão de trânsito em julgado, pelo que determino o seu arquivamento.Proceda-se a habilitação do novo causídico, conforme solicitado por meio da petição de
fls. 253.Intimem-se.Timon/MA, 30 de agosto de 2019.Raquel Araújo Castro Teles de MenezesJuíza de Direito Resp: 100842

PROCESSO Nº 0002227-70.2013.8.10.0060 (23742013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

AUTOR: BANCO BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 8784A-MA ) e GILBERTO BORGES DA SILVA ( OAB 58647-PR )

REU: ZADOQUE DE SOUSA TOMAZ
ADVOGADO: GILSON ALVES DA SILVA ( OAB 12468-PI )

Processo n. 2374/2013DESPACHOConsiderando que o acordo de fls. 327/333 fora apresentado em cópia, intime-se a demandante para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar sua via original, notadamente porque o demandado não constituiu patrono.Não havendo manifestação, retornem os autos ao
arquivo.Intime-se.Timon/MA, 30 de agosto de 2019.Raquel Araújo Castro Teles de MenezesJuíza de Direito Resp: 117739

PROCESSO Nº 0004264-65.2016.8.10.0060 (44862016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO

REQUERENTE: ANAIDE ALVES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO EINSTEN SEPÚLVEDA DE HOLANDA ( OAB 11149A-MA )

REQUERIDO: ALZIRA ALVES E SILVA BARROS

PROCESSO Nº 4486/2016DESPACHOA parte autora compareceu em secretaria (certidão de fl. 113) informando a alteração de documentos pessoais.Assim,
determino que a expedição de novo termo de curatela, conforme documentação apresentada.Intimem-se as partes bem como o MP.Após, arquive-se os
autos.Timon/MA, 02 de setembro de 2019.Raquel Araújo Castro Teles de MenezesJuíza de Direito Resp: 100842

PROCESSO Nº 0005647-54.2011.8.10.0060 (43782011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUTOR: FRANCISCO DE ALMEIDA AMARANTE
ADVOGADO: FRANCISCO ARISTODENES RIBEIRO JUNIOR ( OAB 12111-PI ) e FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA ( OAB 8492-PI ) e MARILIA
GENALIA MARQUES LOPES ( OAB 8995-PI ) e SARAESSE DE LIMA ARAÚJO ( OAB 7546-PI )

REU: CARLOS ADRIANO COSTA DA SILVA e INTER TIMON DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO: MELISSA MACEDO FELINTO DE MELO. ( OAB 4112-PI ) e OSMA VIANA DE OLIVEIRA ( OAB 2758-PI )

Processo n. 4378/2011DESPACHOCuida-se de pedido de penhora de parte de faturamento da empresa executada, fls. 400/403.Ocorre que o rol de preferencial
de ordem de penhora do art. 835 é taxativo, na forma de seu § 1º.Considerando que a última penhora se deu por bloqueio de aplicação financeira em janeiro do
corrente ano, fl. 412, indefiro por ora o pedido.Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
suspensão.Timon/MA, 27 de agosto de 2019.Raquel Araújo Castro Teles de MenezesJuíza de Direito Resp: 117739

PROCESSO Nº 0005727-76.2015.8.10.0060 (62032015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: FRANCISCO VIANA DE CARVALHO
ADVOGADO: WESLLEY DA SILVA RESENDE ( OAB 11945-PI ) e WILLAMS JOSE DA SILVA GOMES ( OAB8014-PI )

REU: ANTONIO CRISTINO DOS SANTOS
ADVOGADO: ADEMAR CARLOS LIMA DE ALENCAR ( OAB 7729-PI )

Proc. 6203/2015DespachoA Portaria-conjunta de nº 52017 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e da Corregedora-geral
da Justiça, determinou que:.Art. 1º As fases de liquidação e/ou cumprimento provisório ou definitivo de sentença iniciadas a partir
do dia 1º de junho de 2017 nas unidades jurisdicionais que utilizem o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), relativa aos
pronunciamentos judiciais produzidos em processos autuados em suporte físico, serão processadas, exclusivamente, em suporte
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eletrônico, na plataforma do PJe-TJMA, nos termos da Resolução nº 52, de 22 de outubro de 2013, do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão.§ 1º Após o trânsito em julgado da sentença, a Secretaria Judicial do Juízo intimará a parte credora, na
pessoa do(s) advogado(s) habilitado(s) nos autos do processo físico, por publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
cientificando-lhe(s) que, querendo dar início à liquidação ou cumprimento definitivo do título judicial, deverá utilizar o
peticionamento eletrônico pelo Sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje-TJMA..Art. 2º - A petição inicial requerendo a liquidação,
cumprimento provisório ou definitivo de sentença, em conformidade com o disposto nos art. 522, Parágrafo único, e art. 524, do
Código de Processo Civil, deverá conter: nome completo, o número de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do(s) exequente(s) e do(s) executado(s), observado o disposto no art. 319, §§ 1º a
3º, do NCPC; I. II. endereços atualizados das partes; indicação do(s) nome(s) do(s) advogado(s) ou defensor(es) público(s) das
partes para fins de conferência do correto cadastramento e realização da(s) intimação(ões) em conformidade com o art. 513, § 2º,
I, II, III e IV, do NCPC; III. o valor da causa e, se for o caso, demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos da lei,
notadamente o disposto nos incisos II, III, IV, V e VI, do art. 524, do Código de Processo Civil, observadas as especificidades de
cada modalidade de cumprimento de sentença. IV. § 1º O requerimento dirigido ao juízo competente deverá estar acompanhado
de reproduções digitalizadas das seguintes peças do processo, cuja originalidade deverá ser declarada na petição pelo(a)
advogado(a) signatário(a), sob sua responsabilidade pessoal (NCPC, art. 522, Parágrafo único), observado o disposto no art. 425,
VI, do Código de Processo Civil, considerando-se, como requisitos de autenticidade, integridade e validade jurídica dos
documentos apresentados em formato eletrônico, a assinatura digital efetivada no momento do protocolo do peticionamento
eletrônico com a utilização de certificado digital emitido por autoridade integrante infraestrutura de chaves públicas unificada
nacionalmente da (ICP-Br): a) documentos pessoais das partes; b) sentença ou decisão a ser liquidada ou executada; c) certidão
de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo, quando se tratar de cumprimento provisório de sentença ou decisão;
d) certidão de trânsito em julgado, quando se tratar de cumprimento definitivo de sentença; e) acórdão, se houver; f) decisão de
habilitação, se for o caso; g) procuração(ões) outorgada(s) pela(s) parte(s); h) facultativamente, outras peças consideradas
necessárias para permitir a exata compreensão da sentença a ser liquidada, ou para demonstrar a existência do crédito, no caso
de cumprimento de sentença.Considerando a impossibilidade de cumprimento de sentença em autos físicos, determino a
intimação do requerente, por meio do seu advogado, para, no prazo 15(quinze) dias, cumprir o determinado na portaria acima
transcrita, Ademais, o presente feito encontra-se sentenciado, com certidão de trânsito em julgado, pelo que determino o seu
arquivamento.Intimem-se.Timon/MA, 29 de agosto de 2019.Raquel Araújo Castro Teles de MenezesJuíza de Direito Resp: 100842

PROCESSO Nº 0003139-96.2015.8.10.0060 (34762015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: VENICIO FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 2523-PI )

REU: FACEBOOK - SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA REDE SOCIAL e OI TELEMAR NORTE LESTE S/A e RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA
SANTOS
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO ( OAB 138436-SP ) e JECONIAS DA SILVA MORAES ( OAB 10479-MA ) e JOSÉ JERÔNIMO DUARTE
JÚNIOR ( OAB 5302-MA )

Processo n. 3476/2015 - 3139-96.2015.8.10.0060Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos MoraisDemandante: Venício Francisco da
SilvaDemandada: Raimunda Francisca Rodrigues de Sousa SantosDemandado: Facebook Serviços Online do Brasil LtdaDemandado: Telemar Norte Leste
S/ASENTENÇAVenício Francisco da Silva, qualificado nos autos, por meio de advogado, propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
Indenização por Danos Morais contra Raimunda Francisca Rodrigues de Sousa Santos, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e Telemar Norte Leste S/A,
também qualificados. Aduz que manteve breve relacionamento afetivo com Raimunda Francisca Rodrigues de Sousa Santos, tendo compartilhado página em
sítio eletrônico de relacionamento mantido por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. A referida conta era denominada de "Venício e Raimundinha", sendo
utilizado pela demandada Raimunda Francisca Rodrigues de Sousa Santos. Após o fim do relacionamento, a demandada Raimunda Francisca Rodrigues de
Sousa Santos alterou a senha de acesso e o nome desse perfil para "Venicio Francisco" e postou diversas mensagens de caráter difamatório sem autorização do
demandante, que teriam atingido os direitos da personalidade do demandante. Requer a condenação da primeira demandada em danos morais, da segunda
demandada para que identifique o "internet protocol" (IP) utilizado pela primeira demandada e, ainda, da terceira para que forneça a identificação completa do
contratante que utilizou o referido IP.Designada audiência de conciliação, fl. 30, que restou infrutífera, sendo oportunizada a apresentação de réplicas às
contestações e designada audiência de instrução e julgamento, fl. 43.Em sua contestação, fls. 44/51, a demandada Raimunda Francisca Rodrigues de Sousa
Santos aponta preliminar de conexão ao processo que tramita no Juizado Especial Cível da Zona Sul de Teresina/PI. Quanto ao mérito, a demandada afirma que
não tem obrigação de indenizar ante a ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e
requer a improcedência da ação.A demandada Facebook Serviços Online do Brasil Ltda apresentou sua contestação às fls. 70/88. Aponta preliminar de que se
trata de personalidade jurídica diversa de Facebook Ireland Ltd., sendo esta última um site estrangeiro e, assim, pede a extinção do feito. Quanto ao mérito,
afirma ser de responsabilidade do usuário a senha cadastrada para acesso ao seu perfil, de acordo com o seu aceite em declaração de direitos e
responsabilidades. Aduz também sobre a inexistência de anonimato no site Facebook, havendo imprescindibilidade de ordem judicial para o fornecimento de
dados sigilosos. Por fim, defende a tese de culpa exclusiva de terceiro, excluindo a sua responsabilidade. Requer a improcedência da ação e a condenação do
demandante nas despesas e nos honorários advocatícios.Na contestação da demandada Telemar Norte Leste S/A, fls. 108/147, aponta-se a inadequação da via
eleita, pois seria a medida mais adequada a cautelar de exibição de documentos, além da sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não nenhum dado
nos autos ou alegação de que a referida demandada teria sido o provedor de internet utilizado pelo suposto autor das mensagens ofensivas. Ainda como
preliminar frisa sobre a impossibilidade jurídica do pedido, vez que a Lei n. 12965/2014 prevê a obrigatoriedade de um ano para que os provedores de internet
mantenham os registros de conexão. Requer a improcedência da ação com a condenação do demandante nas despesas e nos honorários advocatícios.Em sua
réplica, fls. 149/159, o demandante refuta pontos trazidos nas contestações das demandadas.Na audiência de conciliação, instrução e julgamento, fl. 161,
comunicou-se decisão de declinação de competência do feito para a Comarca de Teresina/PI de fls. 162/163.O demandante informa sob a interposição de
agravo de instrumento, fl. 193, sendo concedido o efeito suspensivo ao feito, fl. 208, e, posteriormente, dado provimento ao recurso para reconhecer a
competência da Justiça Comum Estadual e determinar o prosseguimento da ação perante o juízo de base, fls. 229/231.Intimadas as partes para requerer o que
entender de direito, fl. 233, o demandante pede que a segunda requerida identifique o IP da máquina que realizou as postagens relatadas na inicial e que a
terceira requerida informe a identificação completa do contratante que utilizou esse endereço de IP, fls. 237/238.Intimadas os demandados para manifestação, fl.
241, o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda aponta a falta de interesse de agir do demandante e requer a extinção do feito, além de reiterar os termos de sua
contestação; a demandada Telemar Norte Leste S/A reitera os termos de sua contestação, fls. 252/253.Decisão de fls. 255 deferiu os pedidos do demandante de
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fls. 237/238.Em seguida, o demandado o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda apresentou os dados de acesso à conta do perfil do demandante, constando
data e hora dos acessos e respectivos números de IP's, fls. 265/266.Intimado, fl. 268, o demandante pede a identificação pela demandada Telemar Norte Leste
S/A, que informe os contratantes que utilizaram esses endereços de IP's, fls. 272/274, tendo a referida demandada prontamente informado que esses endereços
de IP's estão alocados à empresa TIM Celular S/A.Novamente intimado, fl. 306, pede que a empresa TIM Celular S/A informe os contratantes que utilizaram os
endereços de IP's em questão, fls. 309/310, que fora deferido, sendo ainda oportunizado às partes para que abalizem, de maneira clara e objetiva, as questões
de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, devendo apontar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem
já provadas pela prova trazida, elencando os documentos que servem de base a cada alegação, caso existente, além de especificar as provas que pretendem
produzir, sob pena de que o silêncio ou eventual pedido genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, sendo
indeferidos requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias, fl. 314.A empresa TIM Celular S/A solicita a informação do GMT em que a conexão
foi armazenada pelo provedor que registou o "log" da conexão, fl. 317.Intimado, fl. 319, o demandante especificou o período e as prováveis cidades de acesso à
internet, fl. 322.Oficiada novamente, fl. 326, a empresa TIM Celular S/A apenas informa que somente poderia manter os registros pelo prazo de 5 (cinco) anos,
sendo verificado que tais apontamentos ocorreram em prazo inferior e determinada a renovação do ofício solicitando informações, fl. 339, tendo a empresa de
telefonia apresentado os dados solicitados, às fls. 343/344. Entretanto, tais dados estavam em arquivos protegidos por senha, sendo solicitado à empresa TIM
Celular S/A a sua disponibilização, fl. 350, que fora informada à fl. 393.Intimadas para se manifestarem, fl. 394, as partes quedaram-se inertes, fl. 405.É o
relatório. Fundamento.Conforme se verifica no artigo 355 do Código de Processo Civil, é autorizado o julgamento antecipado do pedido nos casos em que não
houver necessidade de produção de outras provas ou o réu for revel, bem como não houver requerimento de outras provas.Verifica-se que é o caso dos autos,
haja vista que se trata de matéria unicamente de direito, sem a necessidade de produção de prova testemunhal pelo juízo, ante a produção de prova documental
prejudicada, necessária a condução do feito. Por conseguinte, vislumbra-se que o processo encontra-se maduro para julgamento, não necessitando qualquer tipo
de prova para o deslinde da causa.A preliminar de conexão ao processo que tramita no Juizado Especial Cível da Zona Sul de Teresina/PI, apontada pela
demandada Raimunda Francisca Rodrigues de Sousa Santos, já foi superada pela decisão em agravo de instrumento, fls. 229/231.Sobre a preliminar de
ilegitimidade passiva, sob o argumento de que se trata de personalidade jurídica diversa de Facebook Ireland Ltd., e sendo esta a empresa que mantém os perfis
da rede social denominado Facebook, verifica-se nos documentos constitutivos apresentados pela própria demandada de que Facebook Global Holdings II,
LLCC e Facebook Global Holdings I, LLCC, sociedades constituídas em direito estrangeiro e também inscritas no Brasil, são as únicas sócias da sociedade
empresária demandada Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, fl. 89. Assim, na forma do parágrafo único do art. 21, "considera-se domiciliada no Brasil a
pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal". Ademais, a demandada demostrou tecnicamente que possui acessos aos dados solicitados,
e, por conseguinte, em razão desses elementos não deve ser excluída do polo passivo, razão pela qual deve ser afastada a preliminar.Já em relação à preliminar
de ilegitimidade passiva da demandada Telemar Norte Leste S/A, verifica-se ser incontroverso que os acessos originários da conta do perfil em rede social do
demandante foram realizados em provedor de acesso à internet da empresa TIM Celular S/A, não havendo razão para continuar a ação em seu desfavor.
Portanto, deve ser acolhida a preliminar versada.Da análise dos autos, em seu mérito, vê-se que é o caso de improcedência da inicial.A Constituição Federal
consagrou a reparação por danos de forma irrestrita e abrangente, sendo considerada cláusula pétrea. Nesse sentido, garantiu a responsabilização e
ressarcimento pelos danos causados, conforme determina art. 5°, incisos V e X:Artigo 5º- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:(.) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;Por conseguinte,
o Código Civil prevê, em seu art. 927, a responsabilização e a reparação pelos danos sofridos, in verbis:Art. 927. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.A obrigação de indenizar surgirá, portanto, com a
ocorrência dos seguintes pressupostos: a existência de um dano causado por uma ação ou omissão do agente; a prática de um ato ilícito, configurando a culpa
do agente e o nexo causal entre os dois pressupostos anteriores, que se encontram presentes.O dano moral, quando caracterizado, conforme entendimento
dominante em nos tribunais nacionais, não há necessidade de demonstração do prejuízo concreto ocorrido, uma vez que o bem jurídico alcançado é, na maioria
das vezes, de análise subjetiva, estando confinado ao íntimo da pessoa que se sentiu lesionada. O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra
denominada de Reparação Civil, afirma:O dano moral, salvo casos especiais, como o de inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova
da perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa. Trata-se de presunção
absoluta.Sobre a distribuição do ônus da prova, o CPC, em seu art. 373, dispõe que:Art. 373. O ônus da prova incumbe:I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito;II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção
da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte
a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.Já a norma conhecida como Marco Regulatório da Internet, Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014,
dispõe sobre o tempo de guarda dos registros de acessos pelos provedores de internet na forma seguinte:Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao
administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1
(um) ano, nos termos do regulamento.Compulsando os autos, verifica-se serem controvertidos todos os pontos trazidos pelo demandante, a não ser de que
realmente existiu uma conta na rede social mantida pelo Facebook com acesso na rede mundial de computadores, sob a conta (vanity name)
"venicio.francisco.1" e que nela houve acessos, conforme documento de fls. 265/266.Da análise dos documentos trazidos pela empresa TIM Celular S/A, que
contém a descrição dos acessos dos IP's fornecidos pelo Facebook à conta do demandante, mídia de fl. 344, não há registro do nome da demandada como
titular de quaisquer dos terminais de acesso à internet.Por conseguinte, após intimadas, as partes quedaram-se inertes quanto ao teor desses relatórios,
notadamente o demandante teria o dever de provar fato constitutivo de seu direito, sobremaneira em virtude desse juízo ter deferido as diligências que solicitou
para que o Facebook e a provedora de acesso de internet disponibilizassem os relatórios documentais em questão.Na inicial se pediu a condenação da
demandada Raimunda Francisca Rodrigues de Sousa Santos em indenização por danos, sendo que não restou provado qualquer ato comisso ou
omissivo.Quanto ao pedido da obrigação de fazer em relação ao demandado Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, este, no curso dos autos, apresentou o
relatório de acesso requerido, contudo não há prova de resistência quanto a qualquer pedido administrativo prévio. Mas, considerando o próprio argumento
dessa demandada de que não teria obrigação para tal, sendo o site mantido por empresa coirmã se encontra hospedado no estrangeiro, entende-se que ambas
as partes devem suportar os seus honorários e despesas.Não resta outra opção senão a da improcedência da inicial.Colaciona-se a seguinte jurisprudência
correlata ao caso:INDENIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CONTA DO FACEBOOK POR TERCEIRO. MENSAGENS DESABONADORAS. AUSÊNCIA DE CULPA DA
RÉ. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Não havendo demonstração de ter a ré agido com negligência, imprudência ou imperícia,
inviável a pretensão indenizatória. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00003458920148260449 SP 0000345-89.2014.8.26.0449, Relator: Carlos Alberto de
Salles, Data de Julgamento: 11/01/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2017)AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FACEBOOK. PUBLICAÇÕES ANÔNIMAS. PERFIL FALSO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA
DENÚNCIA PRÉVIA DISPONIBILIZADA PELO RÉU. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a
alguém. Para ser caracterizada a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 927, do Código Civil, é necessária a comprovação da ação (conduta
comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano. II. Como é sabido, o Facebook é uma rede
social que possui milhões de usuários ao redor do mundo, sendo certo que, em um primeiro momento, restaria impossibilitado de averiguar a veracidade de cada
uma das publicações compartilhadas em seu servidor. Inclusive, o réu não possui capacidade técnica de exercer tal controle na forma como pretendida pela
autora, mormente porque todas as postagens e informações contidas nas redes sociais são criadas pelos próprios usuários, e não pelo requerido. Precedente
desta Corte. III. Outrossim, a autora não comprovou, estreme de dúvida, ter efetuado a denúncia prévia para o réu providenciar a exclusão do perfil falso através
da ferramenta disponibilizada pela própria rede social, o que... certamente teria evitado os infortúnios alegadamente sofridos. Outrossim, vale dizer que o
requerido procedeu o imediato bloqueio das páginas supostamente vexatórias criadas pelo falso perfil, conforme determinado no Juizado Especial Criminal. IV.
Por fim, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO
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DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075061044, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em
29/11/2017). (TJ-RS - AC: 70075061044 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 29/11/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 04/12/2017)Por fim, não vislumbro má-fé do demandante, vez que em razão de fatos que atribui como difamatórios sobre a sua pessoa
tentou buscar a solução que estava ao seu alcance.Decido.Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL.Condeno a parte demandante ao pagamento das custas e honorários em favor tão somente das demandadas Raimunda Francisca Rodrigues
de Sousa Santos e Telemar Norte Leste S/A, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada, observado o grau de zelo profissional e o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, em razão do valor da causa ser muito baixo (art. 85, §§ 2º e 8º, parágrafo único, do CPC). E em relação ao
demandado Facebook Serviços Online do Brasil Ltda deverá suportar as suas despesas e honorários, conforme já fundamentado.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Cumpridas as formalidades legais, nada sendo requerido após o trânsito em julgado, arquive-se.Timon/MA, 2 de setembro de 2019.Raquel Araújo
Castro Teles de MenezesJuíza de Direito Resp: 117739

Vara da Fazenda Pública de Timon

PROCESSO Nº: 0002727-44.2010.8.10.0060
JUIZ: DR. WELITON SOUSA CARVALHO
REQUERENTE: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)
REQUERIDO: REMAX DISTRIBUIDORA LTDA - ME e outros (2)
ADVOGADO: SAMUEL ALESSANDRO CARVALHO BARROS - OAB PI 8188

FINALIDADE: Publicação e Intimação do(a) advogado(a) do(a) requerente/requerido(a) acima nomeado(a)(s) para tomar
conhecimento do ATO ORDINATÓRIO praticado, a seguir transcrito: "ATO ORDINATÓRIO (Fundamentação Legal: Provimento n.
22/2018, da CGJ/MA) Em cumprimento ao disposto na Portaria-Conjunta nº 05/2019, alterada pela Portaria-Conjunta nº16/2019,
que disciplina sobre a virtualização dos processos físicos distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial
Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES, por seus respectivos procuradores, para que: I) no prazo de 05
(cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe; bem
como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos autos digitais, para que se determine as correções
de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos e/ou conteúdos audiovisuais dos autos físicos II) no mesmo
prazo, se manifeste sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda dos documentos originais (Lei nº 11.419/06, art. 12, §
5º) que tenha(m) sido juntado(s) aos autos do processo físico, nos termos do disposto na letra do art. 12, § 5º, da Lei nº
11.419/2006; III) Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o processo passará a
tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente arquivamento definitivo no
Sistema Themis PG3. O referido é verdade e dou fé. Timon (MA),Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019. PATRICK MACEDO
DA CUNHA Técnico Judiciário". Timon/MA, Vara da Fazenda Pública, Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019. Eu, PATRICK
MACEDO DA CUNHA, digitei e subscrevo.

PATRICK MACEDO DA CUNHA
Servidor(a) Judicial

Vara da Fazenda Pública de Timon/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA JUDICIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TIMON
Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves

Rua Drª Lizete de Oliveira Farias, s/nº, Parque Piauí, CEP: 65.631-230
e-mail: varafaz_tim@tjma.jus.br; telefone: (99) 3317-7148

PROCESSO Nº: 0005083-75.2011.8.10.0060
PARTE REQUERENTE: JOSE EDMILSON DE SALES
PARTE REQUERIDA: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)

ATO ORDINATÓRIO
(Fundamentação Legal: Provimento n. 22/2018, da CGJ/MA)

Em cumprimento ao disposto na Portaria-Conjunta nº 05/2019, alterada pela Portaria-Conjunta nº16/2019, que

disciplina sobre a virtualização dos processos físicos distribuídos no Sistema Themis PG3 para o Sistema Processual Judicial

Eletrônico – PJE, FICAM POR ESTE INTIMADAS AS PARTES, por seus respectivos procuradores, para que:

I) no prazo de 05 (cinco) dias, pratiquem os atos necessários para a regular habilitação no Sistema de Processo

Judicial Eletrônico – PJe; bem como para que se manifestem sobre eventual irregularidade na formação dos autos digitais, para

que se determine as correções de eventuais equívocos, ilegibilidades ou ausência de documentos e/ou conteúdos audiovisuais dos

autos físicos

II) no mesmo prazo, se manifeste sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda dos documentos

originais (Lei nº 11.419/06, art. 12, § 5º) que tenha(m) sido juntado(s) aos autos do processo físico, nos termos do disposto na letra

do art. 12, § 5º, da Lei nº 11.419/2006;

III) Ficando ainda, INTIMADAS de que após a conclusão de procedimento de virtualização, o processo passará

a tramitar exclusivamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o consequente arquivamento definitivo no

Sistema Themis PG3.

O referido é verdade e dou fé.
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Timon (MA),Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019.
KYARA VIEIRA DE FREITAS
Técnica Judiciária

PROCESSO Nº: 0803769-80.2019.8.10.0060
JUIZ: DR. WELITON SOUSA CARVALHO
REQUERENTE: HELKER DE CASTRO FEITOSA
Advogado(s) do reclamante: THIAGO RIBEIRO BARRETO - OAB PI3687

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)
FINALIDADE: Publicação e Intimação do(a) advogado(a) do(a) requerente/requerido(a) acima nomeado(a)(s) para tomar
conhecimento do(a): DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA proferido(a) cujo dispositivo segue transcrito: "[...] Assim, com base no
art. 300 do CPC, INDEFIRO pedido de tutela de urgência pleiteado de forma principal e de forma subsidiária. No que toca o pedido
de apresentação de documentos, por entender que seja importante para o deslinde da questão, fica DEFERIDO o pedido. Deixo de
designar audiência de conciliação na forma do art. 334 § 4 inc. II do CPC. Determino: 1 - Que os requeridos sejam citados na forma
da lei para apresentar contestação, devendo na oportunidade especificar todos os meios de prova que pretende produzir. Dentro do
prazo de contestação DETERMINO que o requerido apresente nos autos listagem de todos os candidatos classificados no
concurso de que trata a presente demanda, convocados e/ou nomeados para tomar posse no cargo de Procurador do
Estado do Maranhão, segunda classe, indicando quais critérios determinaram a convocação de cada um deles. 2 - Intime-se
a requerente, por intermédio de seu advogado, para os exatos termos do art. 350 do CPC, devendo na oportunidade especificar
todos os meios de prova que pretende produzir. 3 - Certifique quanto aos cumprimentos dos prazos. 4 - Retornem conclusos
para saneamento ou julgamento do mérito. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Timon, 09 de agosto de 2019. Weliton Sousa
Carvalho - Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública". Timon/MA, Vara da Fazenda Pública, Segunda-feira, 02 de Setembro de
2019. Eu, PATRICK MACEDO DA CUNHA, digitei e subscrevo.

PATRICK MACEDO DA CUNHA
Servidor(a) Judicial

Vara da Fazenda Pública de Timon/MA

Tuntum

PROCESSO Nº. 0800443-18.2018.8.10.0135.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
Exequente(s):BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
Executado(a)(s):VALQUIRIA DOS SANTOS.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Dr. RANIEL BARBOSA NUNES, Juiz de Direito Titular da Comarca de Tuntum-MA, na forma da lei, etc.DETERMINA à citação
da executada VALQUIRIA DOS SANTOS, brasileira, solteira, produtora agropecuária, residente e domiciliado Comunidade
Povoado Agrovila, PA Coceira/Nova Alegria, zona rural, Tuntum/MA, atualmente em lugar incerto e não sabido, razão pela qual fica
CITADO, para no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito, asseverando-lhe que fica facultada a oportunidade de
opor embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias. Este juízo tem endereço no Fórum da Comarca de Tuntum/MA, sito à
Praça Des. Jorge Rachid, s/n, Centro, nesta cidade. E para que não se alegue desconhecimento, foi o presente afixado no lugar de
costume e publicado no D.J. Tuntum-MA, aos 28 de agosto de 2019.

Raniel Barbosa Nunes
Juiz de Direito

PROCESSO Nº. 0800203-92.2019.8.10.0135
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: JACY PAULA CHAVES SILVA
REQUERIDO(A): JOÃO CARLOS OLIVEIRA NUNES

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

De ordem do Dr. RANIEL BARBOSA NUNES, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Tuntum, Estado
do Maranhão, na forma da lei, etc.DETERMINA à intimação das partes, JACY PAULA CHAVES SILVA, brasileira, solteira,
lavradora, filha de Manoel Lima da Silva e Rita de Cacia Chaves Silva, residente e domiciliada na Rua Grande Oriente, Tuntum de
Cima, próximo ao Bar do Biu, Tuntum/MA e JOÃO CARLOS OLIVEIRA NUNES, brasileiro, solteiro, vigilante, residente e
domiciliado na Rua Coelho Neto, nº. 07, Centro, Tuntum/MA, ficando os mesmos INTIMADOS da proferida nos autos pelo MM. Juiz,
ID 22646105, cujo teor é o que segue: “ JACY PAULA CHAVES SILVA, devidamente qualificada nos autos, vítima de
violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência na Lei nº 11.340/2006, ingressou com pedido de medidas
protetivas de urgência em face deJOÃO CARLOS OLIVEIRA NUNES.Foram deferidas liminarmente medidas de proteção de
urgência em favos da vítima. O requerido foi devidamente citado e não houve contestação das medidas pelo requerido. Vieram-me
os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Depreende-se do disposto no artigo 355, II do Código de Processo Civil
que o juiz julgará antecipadamente a lide, conhecendo diretamente do pedido quando ocorrer a revelia. Não apresentada
contestação pelo réu no prazo legal, embora ciente das medidas, deve ser decretada a sua revelia, Código de Processo Civil,
artigo 344. A revelia implica, como regra geral, a produção de dois efeitos: a presunção de veracidade dos fatos afirmados na
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inicial (efeito material) e a dispensa de intimação (efeito processual) conforme artigos 344 e 346, caput do Código de Processo
Civil. Esclareço, por oportuno, que, no tocante ao primeiro efeito, significa que há confissão quanto à matéria de fato, mas não de
direito, de maneira que a revelia não induz necessariamente à procedência da ação. Ademais, a presunção é relativa, por admitir
prova em contrário, e aplica-se quando não ocorrerem quaisquer das hipóteses do art. 345 do Código de Processo Civil.
Compulsando os autos, observo que, no caso concreto, aplica-se o efeito principal da revelia concernente à confissão ficta quanto
à matéria fática concernente aos direitos disponíveis e, como decorrência lógica, os fatos alegados pela autora na inicial têm-se
por verdadeiros e independem de produção de prova, Código de Processo Civil, artigo 374. Pois bem, postas essas premissas,
verifico que a presunção quanto a matéria fática somam-se com os documentos carreados com a inicial e os depoimentos colhidos
perante a autoridade policial. Ademais, analisando a matéria de direito, noto que também decorrem as consequências jurídicas
afirmadas pela autora (Lei nº 11.340/2006, artigos 22 e seguintes, devendo ser as medidas cíveis e penais mantidas. Ademais,
ressalto que a satisfatividade em relação ao objeto da presente ação cautelar foi alcançada, sendo, pois, a sua extinção medida
que se impõe, ressalvando que a decisão ora proferida não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e
familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação
de fato e de direito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado
pela requerente e, por conseguinte, confirmo a decisão liminar, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 28 da Lei n. 11.340/2006
c/c a Lei 1.060/50. Dê-se ciência ao Ministério Público. Registre-se. Publique-se. Em observância aos princípios da economia e
celeridade processual, fica dispensada a intimação pessoal do requerido e da vítima, devendo ser procedida a intimação destes
mediante publicação de edital com prazo de 15 dias. Decorrido in albiso prazo assinado, certifique-se a respeito do trânsito em
julgado, arquivando-se, com baixa no sistema PJe. Cumpra-se, com as cautelas legais. Tuntum (MA), 20 de agosto de 2019.
RANIEL BARBOSA NUNES, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tuntum” .Este juízo tem endereço na Casa da Justiça Des.
Cleones Carvalho Cunha, sito à Praça Des. Jorge Rachid, s/n, Centro, nesta cidade. E para que não se alegue desconhecimento,
foi o presente afixado no lugar de costume e publicado no D.J. Dado e passado a presente na Secretaria Judicial, aos 29 de agosto
de 2019.

RANIEL BARBOSA NUNES
Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Dr. RANIEL BARBOSA NUNES, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Tuntum/MA, na forma da lei, etc. Faz saber, a
quem interessar possa, pelo presente edital, que dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial, tem curso
uma Ação de Penal Nº. 25-79.2019.8.10.0135, autor Ministério Público Estadual e indiciado(a) Fernando da Silva Leite,
brasileiro(a), RG nº 036064262008-8, natural de Presidente Dutra-MA, nascido em 31/12/1989, filho Severiano Maciel Leite e
Marilene Fernandes da Silva, antes residente no Povoado Pedra do Fogo, Angical, Drinks Bar, BR 135, Presidente Dutra-MA, mas
atualmente em lugar incerto e não sabido, vem intimar da decisão proferida pelo MM Juiz (fl. 42) nos autos, terceiros interessados
que requeiram a restituição da motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, placa OTG-9105 apreendida, a comparecer ao juízo da
1ª Vara do Fórum da Comarca de Tuntum-MA, no prazo de 5 (cinco) dias e manifestar interesse na restituição da motocicleta
apreendida na referida ação penal, mediante a apresentação do CRLV. E para que não se alegue desconhecimento, foi o presente
afixado no átrio deste Fórum e publicado no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado na Secretaria Judicial da 1ª Vara da
Comarca de Tuntum/MA, sexta-feira, 2 de agosto de 2019. Eu, Wilamy Andrade Almeida, Auxiliar Judiciário - Matrícula 163733
digitei. Eu, Erica R. Uchôa da Silva Melo, Secretária Judicial da 1ª Vara – Matrícula 164046, subscrevi. RANIEL BARBOSA
NUNES, Juiz de Direito Titular.

PROCESSO Nº 1074-97.2015.8.10.0135 (10782015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: PETRONÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
REU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11.099-A
FINALIDADE: Intimar a parte requerida através do advogado, WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11.099-A, para que no prazo
de 15 (quinze) dias, requeste o que lhe aprouver, nos termos do Art. 126., inciso XV do Código de Normas da CGJ, in fine.
Tuntum, MA, 02 de setembro de 2019.
Joana D'Arc Lemos Gonçalves Diniz
Auxiliar Judiciário
Mat. 1503838
(Assinando de ordem do MM. Juiz Raniel Barbosa Nunes Titular da 1ª Vara desta Comarca de Comarca de Tuntum-MA, nos
termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº: 13-36.2017.8.10.0135 (132017)
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
REQUERENTE: FRANCISCO BORGES RODRIGUES
ADVOGADO(A): CARLOS SÉRGIO OLIVEIRA DAS SILVA JÚNIOR
REQUERIDO(A): ODAIR FERREIRA DE SOUSA

INTIMAÇÃO
Finalidade:intimação da parte autora por seu advogado CARLOS SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR – OAB/MA 12.558, para,
em 30 (trinta) dias, pagar o valor refente as custas finais do processo, sob pena de inscrição na dívida ativa, nos autos do
mencionado.
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Tuntum-MA, 2 de setembro de 2019.
Ailson Alves Lustosa

Auxiliar Judiciário – Matr. 138982
(Assinando de ordem do MM. Juiz Raniel Barbosa Nunes, Titular da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do art. 3º, XXV,
III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA), nos autos mencionados.

PROCESSO Nº 1746-42.2014.8.10.0135 (17512014)
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: NELSON GOMES DA COSTA NETO
ADVOGADO (A): SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA (OAB/MA 8452)
REQUERIDO: NUBIANA LEAL RAMOS DA COSTA

INTIMAÇÃO
Finalidade: intimar a parte requerente através de seu advogado Dr. SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA(OAB/MA 8452), para, que
se manifeste sobre os documentos de fls. 61/64, no prazo de 15 (quinze) dias.

Tuntum-MA, 02 de setembro de 2019.
Wilamy Andrade Almeida

Auxiliar Judiciário
Mat. 163733

(Assinando de ordem do MM. Juiz Raniel Barbosa Nunes, Titular da 1ª Vara desta Comarca de Tuntum-MA, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

Turiaçu

MANDADO DE INTIMAÇÃO
PROC: 389-29.2011.8.10.0136 (3882011)
AÇÃO: Busca e Apreensão
REQUERENTE: Banco Bradesco s/a
Advogado (a): Allan Rodrigues Ferreira, OAB/MA: 7.248
REQUERIDA: Inaldina Silva Pinto
FINALIDADE: INTIMAR o requerente, Banco Bradesco s/a,por intermédio de seu procurador, Drª Allan Rodrigues Ferreira,
OAB/MA: 7.248,do despachoproferidopelaMMªJuízade DireitoDrª Alessandra Lima Silvanos autos em epígrafe, a seguir transcrito.
(“ Intimem-se as partes do retorno dos autos do tribunal para solicitarem o que entender de direito).Turiaçu-Ma17de
Outubrode 2012.
SEDE DO JUÍZO: Fórum Desembargadora Josefa Ribeiro da Costa – Avenida Santos Dumont, s/nº - Canário – Turiaçu-MA.
Expedi este mandado de Ordem doJuíz de Direito Titular desta comarca.Drº. Gabriel Almeida de Caldas
Turiaçu/Ma02de Setembrode 2019.

Olga Amélia Laranjeira Lins
Auxiliar Judiciária

PROCESSO Nº 0000193-15.2018.8.10.0136 (1932018)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARILUCE TEIXEIRA

REQUERIDO: C&A IBI CARD - BANCO MÚLTIPLO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Processo nº 193-15.2018.8.10.0136 (1932018)Classe: Termo de ReclamaçãoRequerente: Mariluce TeixeiraRequerido (a): CA IBI CARD- BANCO MÚLTIPLO
S/ASENTENÇADispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, passo à fundamentação.Passo à fundamentação.Convém destacar,
preliminarmente, com apoio nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". Quanto
ao requisito processual inerente ao interesse processual, importa esclarecer que este diz respeito, conforme a doutrina processual especializada, ao trinômio
utilidade, necessidade e adequação. Isto é, aquele que postula em juízo, além de provar a sua legitimidade para ocupar o polo ativo da demanda, deve
demonstrar que seu processo é útil, posto que busca um provimento jurisdicional que terá utilidade para resolver um conflito de interesse, necessário, uma vez
que a pretensão fora resistida por uma das partes e, portanto, só pela via processual se mostra capaz de solucioná-lo e, por fim, que o interessado escolheu a via
processual adequada para formular seu pedido perante o Estado-juiz.In casu, verifica-se pela narrativa da autora à fl. 02, que o presente conflito de interesse já
fora, anteriormente, submetido ao crivo do Poder Judiciário e, segundo seus argumentos, resultando em provimento jurisdicional que lhe fora favorável, estando a
empresa requerida inadimplente quanto ao seu cumprimento.Dessa forma, observa-se a falta de interesse processual no caso vertente, uma vez que a via eleita
pela autora - no caso, o processo de conhecimento - já se revelou esgotada, restando a esta valer-se de atos executórios para, enfim, ver satisfeita a obrigação
que alega encontrar-se descumprida pela requerida. Assim, diante de tais argumentos, verificando-se a escolha de via processual inadequada para compelir a
parte adversa a cumprir obrigação anteriormente determinada em juízo, em outro sentido não se pode convergir, senão pela extinção prematura do feito, com
fundamento nos termos do artigo 485, inciso VI (parte final) do Código de Processo Civil.Decido. Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, EXTINGO O
PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no disposto no artigo 487, inciso VI do Código e Processo Civil e artigo 6°, da Lei
9.099/95.Sem custas judiciais, face aos benefícios da assistência judiciária, ora deferidos.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na
distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Uma via desta decisão será utilizada como MANDADO, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça, que fica
autorizado a fazer uso das prerrogativas do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil, aplicado por analogia. Turiaçu/MA, 19 de julho de 2018.Urbanete de
Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478
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PROCESSO Nº 0000302-97.2016.8.10.0136 (3032016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DAS DORES CASTRO SOUSA
ADVOGADO: THAIS YANE ALMEIDA SOUSA ( OAB 13811-MA )

REQUERIDO: BANCO BANRISUL S.A.
ADVOGADO: CAROLINA RIBEIRO LOPES KUCERA ( OAB 75065-RS ) e CAROLINA RIBEIRO LOPES KUCERA ( OAB 876A-SE )

Processo nº. 302-97.2016.8.10.0136 (3032016)Classe: Ação AnulatóriaRequerente: Maria das Dores Castro SousaRequerido(a): Banco Barisul S/A SENTENÇA
Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n.º 9.099/95).Fundamento e decido. No caso dos autos, entendo despicienda a produção de outras provas além das
documentais já apresentadas pelas partes, posto que, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir novas prova em audiência. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença
(art. 355, inciso I do CPC). É o exercício do que se convencionou chamar de julgamento antecipado do mérito.Observo, de início, que inexistem questões
preliminares a serem apreciadas, razão pela qual passo a conhecer direitamente do pedido. No mérito, entendo que é obrigação do banco certificar-se de que a
pessoa que se lhe apresenta para contratar empréstimos possui as identificações civis de praxe, não sendo admissível que se contrate com uma pessoa e as
consequências do negócio recaiam sobre outra, um terceiro, estranho a essa transação. Desse modo, vejo que o banco demandado se desincumbiu do ônus de
provar fato impeditivo do direito do autor (art.373, II do CPC). Vale ressaltar que militava em desfavor do requerido a inversão do ônus da prova, fato este
verificável no mandado de citação e intimação dos autos (fl.12), em relação ao qual o requerido se desincumbiu com eficácia, conforme adiante se verá.Partindo-
se de tal premissa, observo que a defesa apresentada está devidamente instruída por vastas provas documentais, as quais demonstram ter sido a parte autora
aquela que, efetivamente, contratou o empréstimo ora questionado, senão vejamos:Na contestação houve a juntada da cópia do contrato de empréstimo nº
2909490, devidamente assinada pela parte autora (fls. 58/61), acompanhada das cópias dos documentos pessoais desta (fl. 54/56). Em verdade, em que pese a
autora ter declarado que não realizou o empréstimo no valor de R$ 3.073,53(três mil, setenta e três reais e cinquenta e três centavos), este contrato de mútuo
não só existiu, quanto fora utilizado para liquidar o saldo devedor de outro contrato de empréstimo contraído pela requerente, do qual restou apenas R$ 639,23
(seiscentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), valor este que fora liberado, conforme se pode verificar nas fl.57 e autorização para refinanciamento de
fl.58.Com efeito, observadas as regras do mercado financeiro para contratação 'sub judice', nada verifico de irregular ou abusivo, sendo exigíveis pelo princípio
'pacta sunt servanda' as prestações referentes ao empréstimo contratado. Constatando-se que há prova do aludido contrato, o débito atribuído ao autor é devido,
e, consequentemente, lícitos são os descontos levados a cabo pela financeira requerida, não havendo cabimento para a alegação de dano moral.Ante o exposto,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial.Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Defiro o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, resguardando eventual interesse
recursal do autor.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Uma via desta decisão será
utilizada como MANDADO, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça, que fica autorizado a fazer uso das prerrogativas do art. 212, § 2º do Código de
Processo Civil, aplicado por analogia.Turiaçu/MA, 14 de março de 2017.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Titular da Comarca de Turiaçu/MA

PROCESSO Nº 0000302-97.2016.8.10.0136 (3032016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DAS DORES CASTRO SOUSA
ADVOGADO: THAIS YANE ALMEIDA SOUSA ( OAB 13811-MA )

REQUERIDO: BANCO BANRISUL S.A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9348A-MA )

Processo nº. 302-97.2016.8.10.0136 (3032016)Classe: Ação AnulatóriaRequerente: Maria das Dores Castro SousaRequerido(a): Banco Barisul S/A SENTENÇA
Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n.º 9.099/95).Fundamento e decido. No caso dos autos, entendo despicienda a produção de outras provas além das
documentais já apresentadas pelas partes, posto que, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir novas prova em audiência. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença
(art. 355, inciso I do CPC). É o exercício do que se convencionou chamar de julgamento antecipado do mérito.Observo, de início, que inexistem questões
preliminares a serem apreciadas, razão pela qual passo a conhecer direitamente do pedido. No mérito, entendo que é obrigação do banco certificar-se de que a
pessoa que se lhe apresenta para contratar empréstimos possui as identificações civis de praxe, não sendo admissível que se contrate com uma pessoa e as
consequências do negócio recaiam sobre outra, um terceiro, estranho a essa transação. Desse modo, vejo que o banco demandado se desincumbiu do ônus de
provar fato impeditivo do direito do autor (art.373, II do CPC). Vale ressaltar que militava em desfavor do requerido a inversão do ônus da prova, fato este
verificável no mandado de citação e intimação dos autos (fl.12), em relação ao qual o requerido se desincumbiu com eficácia, conforme adiante se verá.Partindo-
se de tal premissa, observo que a defesa apresentada está devidamente instruída por vastas provas documentais, as quais demonstram ter sido a parte autora
aquela que, efetivamente, contratou o empréstimo ora questionado, senão vejamos:Na contestação houve a juntada da cópia do contrato de empréstimo nº
2909490, devidamente assinada pela parte autora (fls. 58/61), acompanhada das cópias dos documentos pessoais desta (fl. 54/56). Em verdade, em que pese a
autora ter declarado que não realizou o empréstimo no valor de R$ 3.073,53(três mil, setenta e três reais e cinquenta e três centavos), este contrato de mútuo
não só existiu, quanto fora utilizado para liquidar o saldo devedor de outro contrato de empréstimo contraído pela requerente, do qual restou apenas R$ 639,23
(seiscentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), valor este que fora liberado, conforme se pode verificar nas fl.57 e autorização para refinanciamento de
fl.58.Com efeito, observadas as regras do mercado financeiro para contratação 'sub judice', nada verifico de irregular ou abusivo, sendo exigíveis pelo princípio
'pacta sunt servanda' as prestações referentes ao empréstimo contratado. Constatando-se que há prova do aludido contrato, o débito atribuído ao autor é devido,
e, consequentemente, lícitos são os descontos levados a cabo pela financeira requerida, não havendo cabimento para a alegação de dano moral.Ante o exposto,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial.Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Defiro o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, resguardando eventual interesse
recursal do autor.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Uma via desta decisão será
utilizada como MANDADO, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça, que fica autorizado a fazer uso das prerrogativas do art. 212, § 2º do Código de
Processo Civil, aplicado por analogia.Turiaçu/MA, 14 de março de 2017.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Titular da Comarca de Turiaçu/MA

PROCESSO Nº 0000314-53.2012.8.10.0136 (3142012)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: EDELSON FERREIRA FILHO ( OAB 6652-MA ) e WELTTON RODRIGUES LOIOLA ( OAB 14683-CE )
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EXECUTADO: ANANIAS CATARINO RIBEIRO OLIVEIRA

Processo nº 314-53.2012.8.10.0132 (3142012)Exequente: Banco do Nordeste do Brasil S/AExecutado: Ananias Catarino Ribeiro OliveiraSENTENÇATrata-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO (fls. 02/06), ajuizada pelo Banco Nordeste do Brasil S/A, em desfavor de Ananias Catarino Ribeiro Oliveira.Às fls. 54/57 consta
requerimento da parte autora solicitando a extinção do feito, nos termos dos arts.924, II e 925, ambos do CPC.É o relatório. DECIDO.Nos termos do que dispõe o
artigo 924, II, CPC, satisfeita a obrigação por parte do devedor, deve o processo de execução ser extinto, ante o seu cumprimento.Verifico que às fls. 54/57 o
requerido renegociou a dívida com o Banco Nordeste, motivo pelo qual este requereu extinção do feito. Ante o exposto, com fundamento no inciso II, artigo 924,
CPC, EXTINGO o presente processo com resolução de mérito.Defiro ainda os pedidos realizados pela parte autora (fls. 54/57), devendo a Secretaria Judicial
providenciar conforme solicitado.Sem custas. Sem honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas
cautelas.Turiaçu (MA), 29 de agosto de 2019.Gabriel Almeida de Caldas Juiz de Direito Com efeito, merece acolhimento o pedido de extinção do exequente, uma
vez que não mais existindo débito que justifique a presente execução, o seu prosseguimento resta prejudicado. Afinal, tendo a parte executada pago o débito
exequendo, ipso facto, reconhecera a existência do direito da parte exequente, razão pela qual o processo deve ser extinto com resolução do mérito. De seu
turno, estabelece o art. 794, I, do Código de Processo Civil que "Extingue-se a execução quando: o devedor obtém, por transação ou por qualquer outro meio, a
remissão total da dívida ".Decido. Diante do acima exposto, tendo a parte executada pago o débito exequendo e, portanto, reconhecido a existência do direito da
parte exequente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 269, III1 e 794, II2, ambos do Código de
Processo Civil. Publique-se a presente sentença no Diário de Justiça Eletrônico. Registre-se. Após cumprimento da presente sentença, arquivem-se os presentes
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Turiaçu, 14 de agosto de 2019. Gabriel Almeida de Caldas Juiz de Direito Resp: 162016

PROCESSO Nº 0000671-91.2016.8.10.0136 (6722016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOAO FERREIRA CARNEIRO
ADVOGADO: LUIS FERNANDO CALDAS FILHO ( OAB 10859-MA )

REQUERIDO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO ( OAB 96864-MG )

Processo nº: 671-91.2016.8.10.0136(6722016)Classe: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
com Pedido de Tutela AntecipadaRequerente: João Ferreira CarneiroAdvogado(a): Luis Fernando Caldas Filho OAB/MA 10859Requeridos: Banco Bonsucesso
S/ASENTENÇA Tratam os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de
Tutela Antecipada proposta por João Ferreira Carneiro em face de Banco Bonsucesso S/A, ambos qualificados, no bojo da qual postulam pela homologação de
acordo extrajudicial celebrado pelos acordantes João Ferreira Carneiro e Banco Bonsucesso S/A, pretendendo o encerramento da presente controvérsia, tendo
em vista a composição realizada, consoante Acordo Extrajudicial de fls. 167/169. Eis o breve relatório.Passo a fundamentar. Inicialmente, impende ressaltar que
a questão tratada nos presentes autos foi cingida pela autocomposição, propiciando, assim, o fim do descontentamento entre as partes, as quais transigiram e
realizaram acordo.Com efeito, o art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, preconiza ser o presente caso hipótese de extinção do feito com
resolução do mérito, litteris: Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: (...); b) a transação;Decido.Diante do exposto, HOMOLOGO, por
sentença, o acordo celebrado entre as partes às fls.167/169 dos autos, o qual passa a fazer parte da presente decisão, para que possa surtir os seus jurídicos e
legais efeitos, ficando, após o cumprimento da obrigação, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de
Processo Civil, valendo como título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inciso II do codex. Custas na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Após o cumprimento, arquivem-se os presentes autos. Uma via desta decisão será utilizada como MANDADO, devendo ser cumprido por Oficial de Justiça,
que fica autorizado a fazer uso das prerrogativas do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.Turiaçu, 07 de dezembro de 2017.
Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478

PROCESSO Nº 0000686-60.2016.8.10.0136 (6872016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RITA DE CASSIA CAVALCANTI MAGALHAES
ADVOGADO: KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS ( OAB 8054-MA )

REQUERIDO: MUNDIAL EDITORA S/A
ADVOGADO: DIVALLE AGUSTINHO FILHO ( OAB 128125-SP )

Processo Nº 686-60.2016.8.10.0136 (6872016)Classe: Ação de declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos
MoraisRequerente: Rita de Cassia Cavalcante MagalhãesAdvogado(a): Klecia Rejane Ferreira Chagas OAB/MA: 8054Requerido(a): Mundial Editora
S/ASENTENÇA Dispensado o relatório na forma prevista pelo art. 38 da Lei n. 9.099/95; Fundamento e Decido.No caso dos autos, entendo despicienda a
produção de outras provas além das documentais já apresentadas pelas partes, posto que, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de
direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas em audiência, o Código de Processo Civil autoriza o magistrado a conhecer diretamente do
pedido, proferindo sentença (art. 355, inciso I do CPC). É o exercício do que se convencionou chamar de julgamento antecipado do mérito.Observo, de início,
que inexistem questões preliminares a serem apreciadas, razão pela qual passo a conhecer diretamente do pedido. No mérito, entendo que é obrigação da
demandada provar que inocorreu defeito na prestação do serviço, ou tendo havido, que a culpa fora, única e exclusivamente, da demandante, o que não restou
comprovado no presente caso. Observo que a reclamada, por sua vez, não apresentou em sua defesa, às fls. 28/39, documentos capazes de afastar o direito
vindicado, fazendo, somente, meras alegações. Tampouco fora demonstrado que o valor cobrado sobre o qual versa o presente litígio, era devido ou mesmo que
a autora tenha autorizado a realização de tais descontos. Resumiu-se a demandada a contestar o feito, aduzindo ter celebrado um "contrato verbal" com a autora
(fl. 30), o que não soa crível. Desse modo, vejo que a demandada não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de fato constitutivo do direito do autor (art.
373, II do CPC). Como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor prevê textualmente que 'o fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)' (art. 14, do CDC). Vale ressaltar
que militava em desfavor da requerida a inversão do ônus da prova, fato este verificável no mandado de citação e intimação dos autos (fl.23), e confirmado pelo
comparecimento do requerido na audiência conciliatória (fls. 27). Quanto a este ônus, diga-se de passagem, em relação ao qual a requerida não se desincumbiu,
este não pode alegar que o desconhecia. Assim, ante a ausência de prova contrária à verossimilhança das afirmações da parte autora, resta demonstrado o
efetivo defeito na prestação de serviço, consistente em descontos na conta bancária da autora, resultando-lhe prejuízos materiais e morais, que poderiam ser
evitados se a referida editora exigisse requisitos mínimos de segurança para a realização do negócio jurídico, como ilustrativamente, contrato escrito com
cláusulas claras e bem definidas.Quanto ao pedido de repetição de indébito, tenho-o por procedente, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 42 do
Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável", o que é o caso. Com relação aos danos morais,
entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado de modo a dar uma compensação ao lesado pela dor sofrida, porém não pode ser de maneira tal que lhe
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pareça conveniente ou vantajoso o abalo suportado (TJSC, Apelação Cível 2006.048040-2, 2ª C. de Direito Civil, Rel.Des. Mazoni Ferreira. J.08/02/2007). Ante o
exposto, e considerando demonstrados o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pela ré, o prejuízo e o dissabor sofridos pela reclamante, JULGO
PROCEDENTES os pedidos para a) declarar a inexistência do débito que deu azo à presente demanda; b) condenar o reclamado a pagar à parte autora o valor
de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) a título de repetição de indébito, uma vez que fora descontado o valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)
corresponde a cobrança indevidamente em seu cartão de crédito, conforme documentos de (fls. 10/21) dos autos, acrescidos de juros de mora à razão 1% ao
mês, desde o evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ) e correção monetária, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); c) a pagar-lhe
também, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de mora à razão 1% ao mês, desde o evento danoso (art.
398 do CC c/c Súmula 54 do STJ) e correção monetária, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ). Sem custas.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição e no sistema Themis.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Uma via desta decisão será utilizada como MANDADO, devendo ser
cumprida por Oficial de Justiça, que fica autorizado a fazer uso das prerrogativas do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.Turiaçu/MA,
14 de novembro de 2017.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Titular da Comarca de Turiaçu/MA Resp: 186478

PROCESSO Nº 0000768-28.2015.8.10.0136 (7732015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: TEREZINHA VIEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: DR. CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA ( OAB 3639-MA )

REQUERIDO: CLARO SA
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo n.: 768-28.2015.8.10.0136 (7732015)Requerente: Terezinha Vieira de CarvalhoRequerida: Claro S/ASENTENÇA Dispensado o relatório nos termos do
art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento.Ab initio, verifico tratar-se de ação de cunho indenizatório ajuizada em face da operadora CLARO S/A, na qual a parte
autora requer, em síntese, indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviço na rede de telefonia móvel.Nesse compasso, sem
digressões jurídicas desnecessárias, in casu, verifica-se que o feito comporta julgamento imediato do pedido, eis que satisfatoriamente instruído, tendo as partes,
por ocasião da audiência realizada, dispensado a produção de provas outras, haja vista que lhes fora facultado o exercício pleno do contraditório judicial.
Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento imediato da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma
obrigação. O preceito é de natureza cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Denego a preliminar suscitada de incompetência do Juizado Especial pela suposta
complexidade da causa, diante da alegada necessidade de realização de perícia. Sem embargos das considerações levantadas em sede de contestação, a
causa sob retina é de natureza simples, cujo bem da vida sob disputa, no caso, a alegada incidência de dever indenizatório por abalo moral é verificável por meio
das provas colacionadas aos autos, não rendendo ensejo à realização de perícia, na medida em que é da demandada o ônus de provar a inexistência de falhas
na prestação de serviços, o que pode se dar, inclusive, por meio documental, independente da avaliação de um terceiro expert.Quanto as demais questões
processuais preliminarmente levantadas pela demandada observo que estas resvalam no próprio mérito da demanda, razão pela qual serão em conjunto com
este analisadas.Assim, diante dos fatos narrados na inicial, a questão controvertida cinge-se em aferir acerca da existência de falha na prestação de serviço de
telefonia móvel fornecido pela empresa demandada, capaz de gerar dano moral a parte demandante.Neste diapasão, no que diz respeito ao serviço de
telecomunicação este fora elevado à categoria de serviço essencial à luz do disposto no artigo 10 da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de
greve, donde se conclui, com espeque nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que as empresas prestadoras de tais serviços são
obrigadas a fornecê-los de modo adequado, eficiente, seguro e, sendo essenciais, como é o caso da telefonia móvel, contínuo.Logo, em sendo constatada a
interrupção indevida de serviço essencial abre-se à possibilidade da incidência, ao menos em tese, à vista do caso concreto, de abalo moral e,
consequentemente, o dever de repará-lo. Isto porque, o artigo 10, inciso III da Constituição Federal plasmou como um dos pilares da cidadania a dignidade da
pessoa humana, nesta compreendida à proteção a todos os direitos da personalidade.Nessa toada, o próprio texto constitucional previu no seu artigo 5º, incisos
V e X, respectivamente, que são assegurados como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de
indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a
imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso dos autos, restou isento de dúvidas a falha na prestação do
serviço de telecomunicação destacado nos autos, haja vista tratar-se de fato de conhecimento público e notório, independente de prova, nos termos do artigo
374, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que são, de fato, recorrentes neste Município as interrupções de sinal da telefonia móvel da operadora
demandada.Verifica-se ainda, em reforço à conclusão a que se chega, que a despeito das alegações apresentadas em sede de contestação, a demandada não
se desincumbiu do ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade quanto à falha apresentada na prestação de serviços essenciais pelos quais se
obrigou a prestar e é remunerada pelo consumidor.Portanto, ressoa incontroversa a apontada falha na prestação de serviço essencial de telecomunicação,
sendo, portanto, preenchido o primeiro dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita. Resta apreciar, haja vista tratar-se de
responsabilidade civil objetiva, a incidência dos seus demais elementos, quais sejam, nexo causal e dano.Assim, no caso vertente, analisando as provas
colacionadas nos autos, é difícil vislumbrar a efetiva incidência de ofensa moral em relação a parte demandante. E assim o considero a partir das seguintes
premissas jurígenas: O caso sob retina não revela tratar-se de hipótese de dano in re ipsa, ou seja, aquele presumido que se perfaz de modo automático,
independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Aliás, tomando-se por base o repositório de jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não se verifica a controvérsia estampada nos autos como sendo uma daquelas que se categoriza pelo Colendo Tribunal como dano moral
presumido.Insta ainda salientar que estabelecido que a presente controvérsia depende da produção de provas, a inversão do ônus probando que fora deferida
nestes autos teve o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor sem, contudo, poder isentá-lo totalmente de fazer prova mínima do direito alegado,
cujo ônus lhe incumbe por força do disposto no artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil. Ou por outras palavras, a inversão do ônus da prova não é
absoluta a ponto de determinar que o consumidor nada prove acerca dos fatos que alega, conforme vem se consolidando a jurisprudência das Cortes Estaduais
de Justiça (TJ/SC AC 2012.068861-2).Deve-se entender que o ônus probando transferido à parte adversa diz respeito àqueles fatos em relação aos quais há
insuficiência pessoal do consumidor em comprová-los. No caso dos autos, é da parte autora o ônus de comprovar a violação dos seus direitos da personalidade,
a partir da conduta omissiva da operadora de telefonia, haja vista que fora o autor quem afirmara que sofrera o abalo moral.Nesse sentido, vale observar as
lições do Ministro Paulo Sanseverino. Vejamos:"Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja,
o consumidor como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus
de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois
pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do
CPC." (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva. 2002.
p.338).Ora, conquanto a parte demandante tenha alegado, esta não juntou aos autos nenhuma comprovação de que sofrera, efetivamente, algum dano em seus
direitos da personalidade, limitando-se a narrar aborrecimento ou alguma perda material por ter ficado privada do uso do serviço telefônico. Não se vê nesses
autos a juntada de nenhum protocolo de reclamação feito diretamente pelo consumidor à operadora após a normalização do serviço, ou mesmo perante a
ANATEL durante a paralisação deste, quer seja por meio de telefone fixo, quer seja por meio eletrônico ou ainda perante o Ministério Público desta Comarca, o
que indicaria, de modo mais plausível, o transtorno que a parte alega ter sofrido. Em síntese, não é razoável admitir que, não só a parte autora, quanto centenas
de outras pessoas que ajuizaram demandas neste Juizado Especial com idêntica causa de pedir e pedido, e que se dizem moralmente prejudicadas, não
realizaram nenhuma reclamação formal, cuja cópia pudesse ser juntada aos autos para corroborar com as suas alegações, quando se verifica que esta seria a
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primeira das providências diante da falha na prestação do serviço, pelo menos do que ordinariamente acontece.Desse modo, vejo nos autos estampada
alegação autoral por demais genérica, sem nenhuma comprovação concreta, firme e segura acerca do abalo moral que a parte diz ter experimentado, o que
recomenda que não só esta, quanto tantas outras demandas de idêntica natureza e produção probatória estéril, sejam indeferidas com o escopo de se evitar a
propagação de lides temerárias e, consequentemente, a banalização do dano moral. Frise-se que o dano moral ou extrapatrimonial é aquele prejuízo que afeta
os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima, sendo mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina
Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade,
ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Nessas premissas, será dano moral aquele
prejuízo que prove de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto grave e sério, em face de
condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido. Assim sendo, a despeito da essencialidade do serviço e dos fatos esboçados na inicial, não
foram juntadas quaisquer provas capazes de demonstrar a situação de excepcionalidade, que fugisse à "normalidade", que causasse a parte autora efetivo
prejuízo moral, senão mero aborrecimento ou frustração pela falta de um serviço.Ademais, conquanto se verifique ser a demandada a única operadora de
telefonia móvel em funcionamento nesta cidade, não se desconhece que esse não é o único meio de comunicação existente e, somado a isso, não há registro ou
comprovação nos autos de que nos dias em que a operadora demandada ficou com os serviços indisponíveis, tenha, também, havido um blackout em todos os
outros meios de comunicação disponíveis neste Município.Ou seja, embora não se desconheça a facilidade que o uso dos telefones móveis agrega à rotina das
pessoas para resolver problemas, fazer operações bancárias, entre outras comodidades, não se pode afirmar que tal inoperância tenha deixado as pessoas
totalmente incomunicáveis, quando há outros meios de comunicação, tais como a telefonia fixa, correio eletrônico, dentre outros para qualquer emergência.Com
tais argumentos, in casu, deixa-se claro que, os fatos trazidos à apreciação não são ensejadores de danos morais, isso na extensão em que o mesmo é
entendido pela doutrina e pela jurisprudência, vez que tem sido pacífico o entendimento de que meros transtornos ou aborrecimentos do dia a dia, não
configuram abalo moral e, por conseguinte, não ensejam reparação.A simples alegação de má prestação de serviço não gera o dever de indenizar, eis que
necessária a comprovação de que a ausência de o serviço tenha gerado danos extrapatrimoniais.Sendo assim, frise-se que, para o reconhecimento do dano
moral este deve restar indubitavelmente configurado, não se devendo confundi-lo com meros dissabores ou sensibilidade exacerbada, por tais sentimentos
fazerem parte da vida cotidiana, presentes, inevitavelmente, em situações corriqueiras, sob pena de banalização do instituto e estímulo uma corrida ao Judiciário
por triviais aborrecimentos.Assim, conclui-se que a parte autora não teve violados os seus direitos da personalidade, mas apenas fora submetida a um dissabor
ou aborrecimento, sendo certo que estes não ensejam a ocorrência do dano moral. Essa posição encontra-se sedimentada na jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em casos análogos:TJMA. QUINTA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL Nº 392-52.2014.8.10.0144(27613/2017) -SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA. Relator: Desembargador RICARDO DUAILIBE. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Serviço de telefonia móvel. Má Prestação do serviço. Sinal
telefônico indisponível. Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Inexistindo provas de que a falha na
prestação do serviço de telefonia tenha efetivamente causado danos à esfera extrapatrimonial do consumidor, não há que se falar em configuração do dever de
indenizar. 2. É cediço na doutrina que indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de provocar grave perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos e
nos afetos do homem de senso médio.3. No presente caso, por maiores que tenham sido os aborrecimentos gerados ao Apelado, estes não podem ser elevados
à categoria de abalo moral. 4.Apelo conhecido e provido.5. Unanimidade.Inexistindo, portanto, provas de que a falha na prestação do serviço de telefonia tenha,
efetivamente, causado danos à esfera extrapatrimonial da parte autora, não há que se falar em configuração do dever de indenizar. É esse o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao
conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu que não
se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a
ensejar a inversão do ônus probatório. 3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, §
2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (AgRg no REspnº 1335475/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
23/10/2012,in DJe de 06/11/2012) (Grifei)Finalmente, vale ressaltar que foram distribuídas neste Juízo, em similar intervalo de tempo, inúmeras demandas com a
mesma natureza fática descrita nesta inicial, sem qualquer comprovação individual de dano moral, inexistindo, portanto, prova mínima do fato constitutivo do
direito da parte autora, razão pela qual devem merecer a mesma sorte processual, por se constituírem demandas de massa, com conteúdo claramente
repetitivo.Decido.Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.Sem custas judiciais, face aos benefícios da assistência judiciária, ora deferidos.Por fim, em atenção ao disposto no Enunciado n. 139 do FONAJE c/c os
termos do artigo 139, inciso X do Código de Processo Civil oficie-se ao Ministério Público desta Comarca, dando ciência ao Órgão dos termos da presente
decisão para fins de adoção das providências que o caso requer.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição.Turiaçu, 14 de junho de 2018.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478

PROCESSO Nº 0000769-13.2015.8.10.0136 (7742015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: VALDECI GOMES
ADVOGADO: DR. CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA ( OAB 3639-MA )

REQUERIDO: CLARO SA
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo n.: 769-13.2015.8.10.0136 (7742015)Requerente: Valdeci GomesRequerida: Claro S/ASENTENÇA Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei
n. 9.099/95. Fundamento.Ab initio, verifico tratar-se de ação de cunho indenizatório ajuizada em face da operadora CLARO S/A, na qual a parte autora requer,
em síntese, indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviço na rede de telefonia móvel.Nesse compasso, sem digressões
jurídicas desnecessárias, in casu, verifica-se que o feito comporta julgamento imediato do pedido, eis que satisfatoriamente instruído, tendo as partes, por
ocasião da audiência realizada, dispensado a produção de provas outras, haja vista que lhes fora facultado o exercício pleno do contraditório judicial. Portanto,
presentes as condições que ensejam o julgamento imediato da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma obrigação. O
preceito é de natureza cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Denego a preliminar suscitada de incompetência do Juizado Especial pela suposta complexidade da
causa, diante da alegada necessidade de realização de perícia. Sem embargos das considerações levantadas em sede de contestação, a causa sob retina é de
natureza simples, cujo bem da vida sob disputa, no caso, a alegada incidência de dever indenizatório por abalo moral é verificável por meio das provas
colacionadas aos autos, não rendendo ensejo à realização de perícia, na medida em que é da demandada o ônus de provar a inexistência de falhas na prestação
de serviços, o que pode se dar, inclusive, por meio documental, independente da avaliação de um terceiro expert.Quanto as demais questões processuais
preliminarmente levantadas pela demandada observo que estas resvalam no próprio mérito da demanda, razão pela qual serão em conjunto com este
analisadas.Assim, diante dos fatos narrados na inicial, a questão controvertida cinge-se em aferir acerca da existência de falha na prestação de serviço de
telefonia móvel fornecido pela empresa demandada, capaz de gerar dano moral a parte demandante.Neste diapasão, no que diz respeito ao serviço de
telecomunicação este fora elevado à categoria de serviço essencial à luz do disposto no artigo 10 da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de
greve, donde se conclui, com espeque nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que as empresas prestadoras de tais serviços são
obrigadas a fornecê-los de modo adequado, eficiente, seguro e, sendo essenciais, como é o caso da telefonia móvel, contínuo.Logo, em sendo constatada a
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interrupção indevida de serviço essencial abre-se à possibilidade da incidência, ao menos em tese, à vista do caso concreto, de abalo moral e,
consequentemente, o dever de repará-lo. Isto porque, o artigo 10, inciso III da Constituição Federal plasmou como um dos pilares da cidadania a dignidade da
pessoa humana, nesta compreendida à proteção a todos os direitos da personalidade.Nessa toada, o próprio texto constitucional previu no seu artigo 5º, incisos
V e X, respectivamente, que são assegurados como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de
indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a
imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso dos autos, restou isento de dúvidas a falha na prestação do
serviço de telecomunicação destacado nos autos, haja vista tratar-se de fato de conhecimento público e notório, independente de prova, nos termos do artigo
374, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que são, de fato, recorrentes neste Município as interrupções de sinal da telefonia móvel da operadora
demandada.Verifica-se ainda, em reforço à conclusão a que se chega, que a despeito das alegações apresentadas em sede de contestação, a demandada não
se desincumbiu do ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade quanto à falha apresentada na prestação de serviços essenciais pelos quais se
obrigou a prestar e é remunerada pelo consumidor.Portanto, ressoa incontroversa a apontada falha na prestação de serviço essencial de telecomunicação,
sendo, portanto, preenchido o primeiro dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita. Resta apreciar, haja vista tratar-se de
responsabilidade civil objetiva, a incidência dos seus demais elementos, quais sejam, nexo causal e dano.Assim, no caso vertente, analisando as provas
colacionadas nos autos, é difícil vislumbrar a efetiva incidência de ofensa moral em relação a parte demandante. E assim o considero a partir das seguintes
premissas jurígenas: O caso sob retina não revela tratar-se de hipótese de dano in re ipsa, ou seja, aquele presumido que se perfaz de modo automático,
independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Aliás, tomando-se por base o repositório de jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não se verifica a controvérsia estampada nos autos como sendo uma daquelas que se categoriza pelo Colendo Tribunal como dano moral
presumido.Insta ainda salientar que estabelecido que a presente controvérsia depende da produção de provas, a inversão do ônus probando que fora deferida
nestes autos teve o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor sem, contudo, poder isentá-lo totalmente de fazer prova mínima do direito alegado,
cujo ônus lhe incumbe por força do disposto no artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil. Ou por outras palavras, a inversão do ônus da prova não é
absoluta a ponto de determinar que o consumidor nada prove acerca dos fatos que alega, conforme vem se consolidando a jurisprudência das Cortes Estaduais
de Justiça (TJ/SC AC 2012.068861-2).Deve-se entender que o ônus probando transferido à parte adversa diz respeito àqueles fatos em relação aos quais há
insuficiência pessoal do consumidor em comprová-los. No caso dos autos, é da parte autora o ônus de comprovar a violação dos seus direitos da personalidade,
a partir da conduta omissiva da operadora de telefonia, haja vista que fora o autor quem afirmara que sofrera o abalo moral.Nesse sentido, vale observar as
lições do Ministro Paulo Sanseverino. Vejamos:"Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja,
o consumidor como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus
de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois
pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do
CPC." (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva. 2002.
p.338).Ora, conquanto a parte demandante tenha alegado, esta não juntou aos autos nenhuma comprovação de que sofrera, efetivamente, algum dano em seus
direitos da personalidade, limitando-se a narrar aborrecimento ou alguma perda material por ter ficado privada do uso do serviço telefônico. Não se vê nesses
autos a juntada de nenhum protocolo de reclamação feito diretamente pelo consumidor à operadora após a normalização do serviço, ou mesmo perante a
ANATEL durante a paralisação deste, quer seja por meio de telefone fixo, quer seja por meio eletrônico ou ainda perante o Ministério Público desta Comarca, o
que indicaria, de modo mais plausível, o transtorno que a parte alega ter sofrido. Em síntese, não é razoável admitir que, não só a parte autora, quanto centenas
de outras pessoas que ajuizaram demandas neste Juizado Especial com idêntica causa de pedir e pedido, e que se dizem moralmente prejudicadas, não
realizaram nenhuma reclamação formal, cuja cópia pudesse ser juntada aos autos para corroborar com as suas alegações, quando se verifica que esta seria a
primeira das providências diante da falha na prestação do serviço, pelo menos do que ordinariamente acontece.Desse modo, vejo nos autos estampada
alegação autoral por demais genérica, sem nenhuma comprovação concreta, firme e segura acerca do abalo moral que a parte diz ter experimentado, o que
recomenda que não só esta, quanto tantas outras demandas de idêntica natureza e produção probatória estéril, sejam indeferidas com o escopo de se evitar a
propagação de lides temerárias e, consequentemente, a banalização do dano moral. Frise-se que o dano moral ou extrapatrimonial é aquele prejuízo que afeta
os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima, sendo mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina
Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade,
ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Nessas premissas, será dano moral aquele
prejuízo que prove de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto grave e sério, em face de
condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido. Assim sendo, a despeito da essencialidade do serviço e dos fatos esboçados na inicial, não
foram juntadas quaisquer provas capazes de demonstrar a situação de excepcionalidade, que fugisse à "normalidade", que causasse a parte autora efetivo
prejuízo moral, senão mero aborrecimento ou frustração pela falta de um serviço.Ademais, conquanto se verifique ser a demandada a única operadora de
telefonia móvel em funcionamento nesta cidade, não se desconhece que esse não é o único meio de comunicação existente e, somado a isso, não há registro ou
comprovação nos autos de que nos dias em que a operadora demandada ficou com os serviços indisponíveis, tenha, também, havido um blackout em todos os
outros meios de comunicação disponíveis neste Município.Ou seja, embora não se desconheça a facilidade que o uso dos telefones móveis agrega à rotina das
pessoas para resolver problemas, fazer operações bancárias, entre outras comodidades, não se pode afirmar que tal inoperância tenha deixado as pessoas
totalmente incomunicáveis, quando há outros meios de comunicação, tais como a telefonia fixa, correio eletrônico, dentre outros para qualquer emergência.Com
tais argumentos, in casu, deixa-se claro que, os fatos trazidos à apreciação não são ensejadores de danos morais, isso na extensão em que o mesmo é
entendido pela doutrina e pela jurisprudência, vez que tem sido pacífico o entendimento de que meros transtornos ou aborrecimentos do dia a dia, não
configuram abalo moral e, por conseguinte, não ensejam reparação.A simples alegação de má prestação de serviço não gera o dever de indenizar, eis que
necessária a comprovação de que a ausência de o serviço tenha gerado danos extrapatrimoniais.Sendo assim, frise-se que, para o reconhecimento do dano
moral este deve restar indubitavelmente configurado, não se devendo confundi-lo com meros dissabores ou sensibilidade exacerbada, por tais sentimentos
fazerem parte da vida cotidiana, presentes, inevitavelmente, em situações corriqueiras, sob pena de banalização do instituto e estímulo uma corrida ao Judiciário
por triviais aborrecimentos.Assim, conclui-se que a parte autora não teve violados os seus direitos da personalidade, mas apenas fora submetida a um dissabor
ou aborrecimento, sendo certo que estes não ensejam a ocorrência do dano moral. Essa posição encontra-se sedimentada na jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em casos análogos:TJMA. QUINTA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL Nº 392-52.2014.8.10.0144(27613/2017) -SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA. Relator: Desembargador RICARDO DUAILIBE. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Serviço de telefonia móvel. Má Prestação do serviço. Sinal
telefônico indisponível. Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Inexistindo provas de que a falha na
prestação do serviço de telefonia tenha efetivamente causado danos à esfera extrapatrimonial do consumidor, não há que se falar em configuração do dever de
indenizar. 2. É cediço na doutrina que indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de provocar grave perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos e
nos afetos do homem de senso médio.3. No presente caso, por maiores que tenham sido os aborrecimentos gerados ao Apelado, estes não podem ser elevados
à categoria de abalo moral. 4.Apelo conhecido e provido.5. Unanimidade.Inexistindo, portanto, provas de que a falha na prestação do serviço de telefonia tenha,
efetivamente, causado danos à esfera extrapatrimonial da parte autora, não há que se falar em configuração do dever de indenizar. É esse o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao
conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu que não
se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a
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ensejar a inversão do ônus probatório. 3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, §
2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (AgRg no REspnº 1335475/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
23/10/2012,in DJe de 06/11/2012) (Grifei)Finalmente, vale ressaltar que foram distribuídas neste Juízo, em similar intervalo de tempo, inúmeras demandas com a
mesma natureza fática descrita nesta inicial, sem qualquer comprovação individual de dano moral, inexistindo, portanto, prova mínima do fato constitutivo do
direito da parte autora, razão pela qual devem merecer a mesma sorte processual, por se constituírem demandas de massa, com conteúdo claramente
repetitivo.Decido.Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.Sem custas judiciais, face aos benefícios da assistência judiciária, ora deferidos.Por fim, em atenção ao disposto no Enunciado n. 139 do FONAJE c/c os
termos do artigo 139, inciso X do Código de Processo Civil oficie-se ao Ministério Público desta Comarca, dando ciência ao Órgão dos termos da presente
decisão para fins de adoção das providências que o caso requer.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição.Turiaçu, 14 de junho de 2018.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478

PROCESSO Nº 0000770-95.2015.8.10.0136 (7752015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: IZAILDA MIRANDA GOMES
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA ( OAB 3639-MA )

REQUERIDO: CLARO S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo n.: 770-95.2015.8.10.0136 (7752015)Requerente: Isailda Miranda GomesRequerida: Claro S/ASENTENÇA Dispensado o relatório nos termos do art.
38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento.Ab initio, verifico tratar-se de ação de cunho indenizatório ajuizada em face da operadora CLARO S/A, na qual a parte autora
requer, em síntese, indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviço na rede de telefonia móvel.Nesse compasso, sem
digressões jurídicas desnecessárias, in casu, verifica-se que o feito comporta julgamento imediato do pedido, eis que satisfatoriamente instruído, tendo as partes,
por ocasião da audiência realizada, dispensado a produção de provas outras, haja vista que lhes fora facultado o exercício pleno do contraditório judicial.
Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento imediato da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma
obrigação. O preceito é de natureza cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Denego a preliminar suscitada de incompetência do Juizado Especial pela suposta
complexidade da causa, diante da alegada necessidade de realização de perícia. Sem embargos das considerações levantadas em sede de contestação, a
causa sob retina é de natureza simples, cujo bem da vida sob disputa, no caso, a alegada incidência de dever indenizatório por abalo moral é verificável por meio
das provas colacionadas aos autos, não rendendo ensejo à realização de perícia, na medida em que é da demandada o ônus de provar a inexistência de falhas
na prestação de serviços, o que pode se dar, inclusive, por meio documental, independente da avaliação de um terceiro expert.Quanto as demais questões
processuais preliminarmente levantadas pela demandada observo que estas resvalam no próprio mérito da demanda, razão pela qual serão em conjunto com
este analisadas.Assim, diante dos fatos narrados na inicial, a questão controvertida cinge-se em aferir acerca da existência de falha na prestação de serviço de
telefonia móvel fornecido pela empresa demandada, capaz de gerar dano moral a parte demandante.Neste diapasão, no que diz respeito ao serviço de
telecomunicação este fora elevado à categoria de serviço essencial à luz do disposto no artigo 10 da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de
greve, donde se conclui, com espeque nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que as empresas prestadoras de tais serviços são
obrigadas a fornecê-los de modo adequado, eficiente, seguro e, sendo essenciais, como é o caso da telefonia móvel, contínuo.Logo, em sendo constatada a
interrupção indevida de serviço essencial abre-se à possibilidade da incidência, ao menos em tese, à vista do caso concreto, de abalo moral e,
consequentemente, o dever de repará-lo. Isto porque, o artigo 10, inciso III da Constituição Federal plasmou como um dos pilares da cidadania a dignidade da
pessoa humana, nesta compreendida à proteção a todos os direitos da personalidade.Nessa toada, o próprio texto constitucional previu no seu artigo 5º, incisos
V e X, respectivamente, que são assegurados como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de
indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a
imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso dos autos, restou isento de dúvidas a falha na prestação do
serviço de telecomunicação destacado nos autos, haja vista tratar-se de fato de conhecimento público e notório, independente de prova, nos termos do artigo
374, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que são, de fato, recorrentes neste Município as interrupções de sinal da telefonia móvel da operadora
demandada.Verifica-se ainda, em reforço à conclusão a que se chega, que a despeito das alegações apresentadas em sede de contestação, a demandada não
se desincumbiu do ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade quanto à falha apresentada na prestação de serviços essenciais pelos quais se
obrigou a prestar e é remunerada pelo consumidor.Portanto, ressoa incontroversa a apontada falha na prestação de serviço essencial de telecomunicação,
sendo, portanto, preenchido o primeiro dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita. Resta apreciar, haja vista tratar-se de
responsabilidade civil objetiva, a incidência dos seus demais elementos, quais sejam, nexo causal e dano.Assim, no caso vertente, analisando as provas
colacionadas nos autos, é difícil vislumbrar a efetiva incidência de ofensa moral em relação a parte demandante. E assim o considero a partir das seguintes
premissas jurígenas: O caso sob retina não revela tratar-se de hipótese de dano in re ipsa, ou seja, aquele presumido que se perfaz de modo automático,
independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Aliás, tomando-se por base o repositório de jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não se verifica a controvérsia estampada nos autos como sendo uma daquelas que se categoriza pelo Colendo Tribunal como dano moral
presumido.Insta ainda salientar que estabelecido que a presente controvérsia depende da produção de provas, a inversão do ônus probando que fora deferida
nestes autos teve o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor sem, contudo, poder isentá-lo totalmente de fazer prova mínima do direito alegado,
cujo ônus lhe incumbe por força do disposto no artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil. Ou por outras palavras, a inversão do ônus da prova não é
absoluta a ponto de determinar que o consumidor nada prove acerca dos fatos que alega, conforme vem se consolidando a jurisprudência das Cortes Estaduais
de Justiça (TJ/SC AC 2012.068861-2).Deve-se entender que o ônus probando transferido à parte adversa diz respeito àqueles fatos em relação aos quais há
insuficiência pessoal do consumidor em comprová-los. No caso dos autos, é da parte autora o ônus de comprovar a violação dos seus direitos da personalidade,
a partir da conduta omissiva da operadora de telefonia, haja vista que fora o autor quem afirmara que sofrera o abalo moral.Nesse sentido, vale observar as
lições do Ministro Paulo Sanseverino. Vejamos:"Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja,
o consumidor como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus
de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois
pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do
CPC." (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva. 2002.
p.338).Ora, conquanto a parte demandante tenha alegado, esta não juntou aos autos nenhuma comprovação de que sofrera, efetivamente, algum dano em seus
direitos da personalidade, limitando-se a narrar aborrecimento ou alguma perda material por ter ficado privada do uso do serviço telefônico. Não se vê nesses
autos a juntada de nenhum protocolo de reclamação feito diretamente pelo consumidor à operadora após a normalização do serviço, ou mesmo perante a
ANATEL durante a paralisação deste, quer seja por meio de telefone fixo, quer seja por meio eletrônico ou ainda perante o Ministério Público desta Comarca, o
que indicaria, de modo mais plausível, o transtorno que a parte alega ter sofrido. Em síntese, não é razoável admitir que, não só a parte autora, quanto centenas
de outras pessoas que ajuizaram demandas neste Juizado Especial com idêntica causa de pedir e pedido, e que se dizem moralmente prejudicadas, não
realizaram nenhuma reclamação formal, cuja cópia pudesse ser juntada aos autos para corroborar com as suas alegações, quando se verifica que esta seria a
primeira das providências diante da falha na prestação do serviço, pelo menos do que ordinariamente acontece.Desse modo, vejo nos autos estampada
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alegação autoral por demais genérica, sem nenhuma comprovação concreta, firme e segura acerca do abalo moral que a parte diz ter experimentado, o que
recomenda que não só esta, quanto tantas outras demandas de idêntica natureza e produção probatória estéril, sejam indeferidas com o escopo de se evitar a
propagação de lides temerárias e, consequentemente, a banalização do dano moral. Frise-se que o dano moral ou extrapatrimonial é aquele prejuízo que afeta
os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima, sendo mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina
Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade,
ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Nessas premissas, será dano moral aquele
prejuízo que prove de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto grave e sério, em face de
condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido. Assim sendo, a despeito da essencialidade do serviço e dos fatos esboçados na inicial, não
foram juntadas quaisquer provas capazes de demonstrar a situação de excepcionalidade, que fugisse à "normalidade", que causasse a parte autora efetivo
prejuízo moral, senão mero aborrecimento ou frustração pela falta de um serviço.Ademais, conquanto se verifique ser a demandada a única operadora de
telefonia móvel em funcionamento nesta cidade, não se desconhece que esse não é o único meio de comunicação existente e, somado a isso, não há registro ou
comprovação nos autos de que nos dias em que a operadora demandada ficou com os serviços indisponíveis, tenha, também, havido um blackout em todos os
outros meios de comunicação disponíveis neste Município.Ou seja, embora não se desconheça a facilidade que o uso dos telefones móveis agrega à rotina das
pessoas para resolver problemas, fazer operações bancárias, entre outras comodidades, não se pode afirmar que tal inoperância tenha deixado as pessoas
totalmente incomunicáveis, quando há outros meios de comunicação, tais como a telefonia fixa, correio eletrônico, dentre outros para qualquer emergência.Com
tais argumentos, in casu, deixa-se claro que, os fatos trazidos à apreciação não são ensejadores de danos morais, isso na extensão em que o mesmo é
entendido pela doutrina e pela jurisprudência, vez que tem sido pacífico o entendimento de que meros transtornos ou aborrecimentos do dia a dia, não
configuram abalo moral e, por conseguinte, não ensejam reparação.A simples alegação de má prestação de serviço não gera o dever de indenizar, eis que
necessária a comprovação de que a ausência de o serviço tenha gerado danos extrapatrimoniais.Sendo assim, frise-se que, para o reconhecimento do dano
moral este deve restar indubitavelmente configurado, não se devendo confundi-lo com meros dissabores ou sensibilidade exacerbada, por tais sentimentos
fazerem parte da vida cotidiana, presentes, inevitavelmente, em situações corriqueiras, sob pena de banalização do instituto e estímulo uma corrida ao Judiciário
por triviais aborrecimentos.Assim, conclui-se que a parte autora não teve violados os seus direitos da personalidade, mas apenas fora submetida a um dissabor
ou aborrecimento, sendo certo que estes não ensejam a ocorrência do dano moral. Essa posição encontra-se sedimentada na jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em casos análogos:TJMA. QUINTA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL Nº 392-52.2014.8.10.0144(27613/2017) -SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA. Relator: Desembargador RICARDO DUAILIBE. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Serviço de telefonia móvel. Má Prestação do serviço. Sinal
telefônico indisponível. Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Inexistindo provas de que a falha na
prestação do serviço de telefonia tenha efetivamente causado danos à esfera extrapatrimonial do consumidor, não há que se falar em configuração do dever de
indenizar. 2. É cediço na doutrina que indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de provocar grave perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos e
nos afetos do homem de senso médio.3. No presente caso, por maiores que tenham sido os aborrecimentos gerados ao Apelado, estes não podem ser elevados
à categoria de abalo moral. 4.Apelo conhecido e provido.5. Unanimidade.Inexistindo, portanto, provas de que a falha na prestação do serviço de telefonia tenha,
efetivamente, causado danos à esfera extrapatrimonial da parte autora, não há que se falar em configuração do dever de indenizar. É esse o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao
conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu que não
se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a
ensejar a inversão do ônus probatório. 3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, §
2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (AgRg no REspnº 1335475/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
23/10/2012,in DJe de 06/11/2012) (Grifei)Finalmente, vale ressaltar que foram distribuídas neste Juízo, em similar intervalo de tempo, inúmeras demandas com a
mesma natureza fática descrita nesta inicial, sem qualquer comprovação individual de dano moral, inexistindo, portanto, prova mínima do fato constitutivo do
direito da parte autora, razão pela qual devem merecer a mesma sorte processual, por se constituírem demandas de massa, com conteúdo claramente
repetitivo.Decido.Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.Sem custas judiciais, face aos benefícios da assistência judiciária, ora deferidos.Por fim, em atenção ao disposto no Enunciado n. 139 do FONAJE c/c os
termos do artigo 139, inciso X do Código de Processo Civil oficie-se ao Ministério Público desta Comarca, dando ciência ao Órgão dos termos da presente
decisão para fins de adoção das providências que o caso requer.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição.Turiaçu, 14 de junho de 2018.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478

PROCESSO Nº 0000771-80.2015.8.10.0136 (7762015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ROSINALDA ASSUNCAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DR. CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA ( OAB 3639-MA )

REQUERIDO: CLARO SA
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo n.: 771-80.2015.8.10.0136 (7762015)Requerente: Rosinalva Assunção de OliveiraRequerida: Claro S/ASENTENÇA Dispensado o relatório nos termos
do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento.Ab initio, verifico tratar-se de ação de cunho indenizatório ajuizada em face da operadora CLARO S/A, na qual a parte
autora requer, em síntese, indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviço na rede de telefonia móvel.Nesse compasso, sem
digressões jurídicas desnecessárias, in casu, verifica-se que o feito comporta julgamento imediato do pedido, eis que satisfatoriamente instruído, tendo as partes,
por ocasião da audiência realizada, dispensado a produção de provas outras, haja vista que lhes fora facultado o exercício pleno do contraditório judicial.
Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento imediato da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma
obrigação. O preceito é de natureza cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Denego a preliminar suscitada de incompetência do Juizado Especial pela suposta
complexidade da causa, diante da alegada necessidade de realização de perícia. Sem embargos das considerações levantadas em sede de contestação, a
causa sob retina é de natureza simples, cujo bem da vida sob disputa, no caso, a alegada incidência de dever indenizatório por abalo moral é verificável por meio
das provas colacionadas aos autos, não rendendo ensejo à realização de perícia, na medida em que é da demandada o ônus de provar a inexistência de falhas
na prestação de serviços, o que pode se dar, inclusive, por meio documental, independente da avaliação de um terceiro expert.Quanto as demais questões
processuais preliminarmente levantadas pela demandada observo que estas resvalam no próprio mérito da demanda, razão pela qual serão em conjunto com
este analisadas.Assim, diante dos fatos narrados na inicial, a questão controvertida cinge-se em aferir acerca da existência de falha na prestação de serviço de
telefonia móvel fornecido pela empresa demandada, capaz de gerar dano moral a parte demandante.Neste diapasão, no que diz respeito ao serviço de
telecomunicação este fora elevado à categoria de serviço essencial à luz do disposto no artigo 10 da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de
greve, donde se conclui, com espeque nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que as empresas prestadoras de tais serviços são
obrigadas a fornecê-los de modo adequado, eficiente, seguro e, sendo essenciais, como é o caso da telefonia móvel, contínuo.Logo, em sendo constatada a
interrupção indevida de serviço essencial abre-se à possibilidade da incidência, ao menos em tese, à vista do caso concreto, de abalo moral e,
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consequentemente, o dever de repará-lo. Isto porque, o artigo 10, inciso III da Constituição Federal plasmou como um dos pilares da cidadania a dignidade da
pessoa humana, nesta compreendida à proteção a todos os direitos da personalidade.Nessa toada, o próprio texto constitucional previu no seu artigo 5º, incisos
V e X, respectivamente, que são assegurados como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de
indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a
imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso dos autos, restou isento de dúvidas a falha na prestação do
serviço de telecomunicação destacado nos autos, haja vista tratar-se de fato de conhecimento público e notório, independente de prova, nos termos do artigo
374, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que são, de fato, recorrentes neste Município as interrupções de sinal da telefonia móvel da operadora
demandada.Verifica-se ainda, em reforço à conclusão a que se chega, que a despeito das alegações apresentadas em sede de contestação, a demandada não
se desincumbiu do ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade quanto à falha apresentada na prestação de serviços essenciais pelos quais se
obrigou a prestar e é remunerada pelo consumidor.Portanto, ressoa incontroversa a apontada falha na prestação de serviço essencial de telecomunicação,
sendo, portanto, preenchido o primeiro dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita. Resta apreciar, haja vista tratar-se de
responsabilidade civil objetiva, a incidência dos seus demais elementos, quais sejam, nexo causal e dano.Assim, no caso vertente, analisando as provas
colacionadas nos autos, é difícil vislumbrar a efetiva incidência de ofensa moral em relação a parte demandante. E assim o considero a partir das seguintes
premissas jurígenas: O caso sob retina não revela tratar-se de hipótese de dano in re ipsa, ou seja, aquele presumido que se perfaz de modo automático,
independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Aliás, tomando-se por base o repositório de jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não se verifica a controvérsia estampada nos autos como sendo uma daquelas que se categoriza pelo Colendo Tribunal como dano moral
presumido.Insta ainda salientar que estabelecido que a presente controvérsia depende da produção de provas, a inversão do ônus probando que fora deferida
nestes autos teve o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor sem, contudo, poder isentá-lo totalmente de fazer prova mínima do direito alegado,
cujo ônus lhe incumbe por força do disposto no artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil. Ou por outras palavras, a inversão do ônus da prova não é
absoluta a ponto de determinar que o consumidor nada prove acerca dos fatos que alega, conforme vem se consolidando a jurisprudência das Cortes Estaduais
de Justiça (TJ/SC AC 2012.068861-2).Deve-se entender que o ônus probando transferido à parte adversa diz respeito àqueles fatos em relação aos quais há
insuficiência pessoal do consumidor em comprová-los. No caso dos autos, é da parte autora o ônus de comprovar a violação dos seus direitos da personalidade,
a partir da conduta omissiva da operadora de telefonia, haja vista que fora o autor quem afirmara que sofrera o abalo moral.Nesse sentido, vale observar as
lições do Ministro Paulo Sanseverino. Vejamos:"Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja,
o consumidor como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus
de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois
pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do
CPC." (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva. 2002.
p.338).Ora, conquanto a parte demandante tenha alegado, esta não juntou aos autos nenhuma comprovação de que sofrera, efetivamente, algum dano em seus
direitos da personalidade, limitando-se a narrar aborrecimento ou alguma perda material por ter ficado privada do uso do serviço telefônico. Não se vê nesses
autos a juntada de nenhum protocolo de reclamação feito diretamente pelo consumidor à operadora após a normalização do serviço, ou mesmo perante a
ANATEL durante a paralisação deste, quer seja por meio de telefone fixo, quer seja por meio eletrônico ou ainda perante o Ministério Público desta Comarca, o
que indicaria, de modo mais plausível, o transtorno que a parte alega ter sofrido. Em síntese, não é razoável admitir que, não só a parte autora, quanto centenas
de outras pessoas que ajuizaram demandas neste Juizado Especial com idêntica causa de pedir e pedido, e que se dizem moralmente prejudicadas, não
realizaram nenhuma reclamação formal, cuja cópia pudesse ser juntada aos autos para corroborar com as suas alegações, quando se verifica que esta seria a
primeira das providências diante da falha na prestação do serviço, pelo menos do que ordinariamente acontece.Desse modo, vejo nos autos estampada
alegação autoral por demais genérica, sem nenhuma comprovação concreta, firme e segura acerca do abalo moral que a parte diz ter experimentado, o que
recomenda que não só esta, quanto tantas outras demandas de idêntica natureza e produção probatória estéril, sejam indeferidas com o escopo de se evitar a
propagação de lides temerárias e, consequentemente, a banalização do dano moral. Frise-se que o dano moral ou extrapatrimonial é aquele prejuízo que afeta
os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima, sendo mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina
Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade,
ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Nessas premissas, será dano moral aquele
prejuízo que prove de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto grave e sério, em face de
condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido. Assim sendo, a despeito da essencialidade do serviço e dos fatos esboçados na inicial, não
foram juntadas quaisquer provas capazes de demonstrar a situação de excepcionalidade, que fugisse à "normalidade", que causasse a parte autora efetivo
prejuízo moral, senão mero aborrecimento ou frustração pela falta de um serviço.Ademais, conquanto se verifique ser a demandada a única operadora de
telefonia móvel em funcionamento nesta cidade, não se desconhece que esse não é o único meio de comunicação existente e, somado a isso, não há registro ou
comprovação nos autos de que nos dias em que a operadora demandada ficou com os serviços indisponíveis, tenha, também, havido um blackout em todos os
outros meios de comunicação disponíveis neste Município.Ou seja, embora não se desconheça a facilidade que o uso dos telefones móveis agrega à rotina das
pessoas para resolver problemas, fazer operações bancárias, entre outras comodidades, não se pode afirmar que tal inoperância tenha deixado as pessoas
totalmente incomunicáveis, quando há outros meios de comunicação, tais como a telefonia fixa, correio eletrônico, dentre outros para qualquer emergência.Com
tais argumentos, in casu, deixa-se claro que, os fatos trazidos à apreciação não são ensejadores de danos morais, isso na extensão em que o mesmo é
entendido pela doutrina e pela jurisprudência, vez que tem sido pacífico o entendimento de que meros transtornos ou aborrecimentos do dia a dia, não
configuram abalo moral e, por conseguinte, não ensejam reparação.A simples alegação de má prestação de serviço não gera o dever de indenizar, eis que
necessária a comprovação de que a ausência de o serviço tenha gerado danos extrapatrimoniais.Sendo assim, frise-se que, para o reconhecimento do dano
moral este deve restar indubitavelmente configurado, não se devendo confundi-lo com meros dissabores ou sensibilidade exacerbada, por tais sentimentos
fazerem parte da vida cotidiana, presentes, inevitavelmente, em situações corriqueiras, sob pena de banalização do instituto e estímulo uma corrida ao Judiciário
por triviais aborrecimentos.Assim, conclui-se que a parte autora não teve violados os seus direitos da personalidade, mas apenas fora submetida a um dissabor
ou aborrecimento, sendo certo que estes não ensejam a ocorrência do dano moral. Essa posição encontra-se sedimentada na jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em casos análogos:TJMA. QUINTA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL Nº 392-52.2014.8.10.0144(27613/2017) -SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA. Relator: Desembargador RICARDO DUAILIBE. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Serviço de telefonia móvel. Má Prestação do serviço. Sinal
telefônico indisponível. Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Inexistindo provas de que a falha na
prestação do serviço de telefonia tenha efetivamente causado danos à esfera extrapatrimonial do consumidor, não há que se falar em configuração do dever de
indenizar. 2. É cediço na doutrina que indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de provocar grave perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos e
nos afetos do homem de senso médio.3. No presente caso, por maiores que tenham sido os aborrecimentos gerados ao Apelado, estes não podem ser elevados
à categoria de abalo moral. 4.Apelo conhecido e provido.5. Unanimidade.Inexistindo, portanto, provas de que a falha na prestação do serviço de telefonia tenha,
efetivamente, causado danos à esfera extrapatrimonial da parte autora, não há que se falar em configuração do dever de indenizar. É esse o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao
conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu que não
se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a
ensejar a inversão do ônus probatório. 3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, §
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2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (AgRg no REspnº 1335475/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
23/10/2012,in DJe de 06/11/2012) (Grifei)Finalmente, vale ressaltar que foram distribuídas neste Juízo, em similar intervalo de tempo, inúmeras demandas com a
mesma natureza fática descrita nesta inicial, sem qualquer comprovação individual de dano moral, inexistindo, portanto, prova mínima do fato constitutivo do
direito da parte autora, razão pela qual devem merecer a mesma sorte processual, por se constituírem demandas de massa, com conteúdo claramente
repetitivo.Decido.Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.Sem custas judiciais, face aos benefícios da assistência judiciária, ora deferidos.Por fim, em atenção ao disposto no Enunciado n. 139 do FONAJE c/c os
termos do artigo 139, inciso X do Código de Processo Civil oficie-se ao Ministério Público desta Comarca, dando ciência ao Órgão dos termos da presente
decisão para fins de adoção das providências que o caso requer.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição.Turiaçu, 14 de junho de 2018.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478

PROCESSO Nº 0000805-55.2015.8.10.0136 (8102015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO SÁ CANTANHEDE
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA ( OAB 3639-MA )

REQUERIDO: CLARO SA
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo n.: 805-55.2015.8.10.0136 (8102015)Requerente: Raimundo Nonato Sá CantanhedeRequerida: Claro S/ASENTENÇA Dispensado o relatório nos
termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento.Ab initio, verifico tratar-se de ação de cunho indenizatório ajuizada em face da operadora CLARO S/A, na qual
a parte autora requer, em síntese, indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviço na rede de telefonia móvel.Nesse compasso,
sem digressões jurídicas desnecessárias, in casu, verifica-se que o feito comporta julgamento imediato do pedido, eis que satisfatoriamente instruído, tendo as
partes, por ocasião da audiência realizada, dispensado a produção de provas outras, haja vista que lhes fora facultado o exercício pleno do contraditório judicial.
Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento imediato da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma
obrigação. O preceito é de natureza cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Denego a preliminar suscitada de incompetência do Juizado Especial pela suposta
complexidade da causa, diante da alegada necessidade de realização de perícia. Sem embargos das considerações levantadas em sede de contestação, a
causa sob retina é de natureza simples, cujo bem da vida sob disputa, no caso, a alegada incidência de dever indenizatório por abalo moral é verificável por meio
das provas colacionadas aos autos, não rendendo ensejo à realização de perícia, na medida em que é da demandada o ônus de provar a inexistência de falhas
na prestação de serviços, o que pode se dar, inclusive, por meio documental, independente da avaliação de um terceiro expert.Quanto as demais questões
processuais preliminarmente levantadas pela demandada observo que estas resvalam no próprio mérito da demanda, razão pela qual serão em conjunto com
este analisadas.Assim, diante dos fatos narrados na inicial, a questão controvertida cinge-se em aferir acerca da existência de falha na prestação de serviço de
telefonia móvel fornecido pela empresa demandada, capaz de gerar dano moral a parte demandante.Neste diapasão, no que diz respeito ao serviço de
telecomunicação este fora elevado à categoria de serviço essencial à luz do disposto no artigo 10 da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de
greve, donde se conclui, com espeque nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que as empresas prestadoras de tais serviços são
obrigadas a fornecê-los de modo adequado, eficiente, seguro e, sendo essenciais, como é o caso da telefonia móvel, contínuo.Logo, em sendo constatada a
interrupção indevida de serviço essencial abre-se à possibilidade da incidência, ao menos em tese, à vista do caso concreto, de abalo moral e,
consequentemente, o dever de repará-lo. Isto porque, o artigo 10, inciso III da Constituição Federal plasmou como um dos pilares da cidadania a dignidade da
pessoa humana, nesta compreendida à proteção a todos os direitos da personalidade.Nessa toada, o próprio texto constitucional previu no seu artigo 5º, incisos
V e X, respectivamente, que são assegurados como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de
indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a
imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso dos autos, restou isento de dúvidas a falha na prestação do
serviço de telecomunicação destacado nos autos, haja vista tratar-se de fato de conhecimento público e notório, independente de prova, nos termos do artigo
374, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que são, de fato, recorrentes neste Município as interrupções de sinal da telefonia móvel da operadora
demandada.Verifica-se ainda, em reforço à conclusão a que se chega, que a despeito das alegações apresentadas em sede de contestação, a demandada não
se desincumbiu do ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade quanto à falha apresentada na prestação de serviços essenciais pelos quais se
obrigou a prestar e é remunerada pelo consumidor.Portanto, ressoa incontroversa a apontada falha na prestação de serviço essencial de telecomunicação,
sendo, portanto, preenchido o primeiro dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita. Resta apreciar, haja vista tratar-se de
responsabilidade civil objetiva, a incidência dos seus demais elementos, quais sejam, nexo causal e dano.Assim, no caso vertente, analisando as provas
colacionadas nos autos, é difícil vislumbrar a efetiva incidência de ofensa moral em relação a parte demandante. E assim o considero a partir das seguintes
premissas jurígenas: O caso sob retina não revela tratar-se de hipótese de dano in re ipsa, ou seja, aquele presumido que se perfaz de modo automático,
independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Aliás, tomando-se por base o repositório de jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não se verifica a controvérsia estampada nos autos como sendo uma daquelas que se categoriza pelo Colendo Tribunal como dano moral
presumido.Insta ainda salientar que estabelecido que a presente controvérsia depende da produção de provas, a inversão do ônus probando que fora deferida
nestes autos teve o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor sem, contudo, poder isentá-lo totalmente de fazer prova mínima do direito alegado,
cujo ônus lhe incumbe por força do disposto no artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil. Ou por outras palavras, a inversão do ônus da prova não é
absoluta a ponto de determinar que o consumidor nada prove acerca dos fatos que alega, conforme vem se consolidando a jurisprudência das Cortes Estaduais
de Justiça (TJ/SC AC 2012.068861-2).Deve-se entender que o ônus probando transferido à parte adversa diz respeito àqueles fatos em relação aos quais há
insuficiência pessoal do consumidor em comprová-los. No caso dos autos, é da parte autora o ônus de comprovar a violação dos seus direitos da personalidade,
a partir da conduta omissiva da operadora de telefonia, haja vista que fora o autor quem afirmara que sofrera o abalo moral.Nesse sentido, vale observar as
lições do Ministro Paulo Sanseverino. Vejamos:"Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja,
o consumidor como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus
de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois
pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do
CPC." (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva. 2002.
p.338).Ora, conquanto a parte demandante tenha alegado, esta não juntou aos autos nenhuma comprovação de que sofrera, efetivamente, algum dano em seus
direitos da personalidade, limitando-se a narrar aborrecimento ou alguma perda material por ter ficado privada do uso do serviço telefônico. Não se vê nesses
autos a juntada de nenhum protocolo de reclamação feito diretamente pelo consumidor à operadora após a normalização do serviço, ou mesmo perante a
ANATEL durante a paralisação deste, quer seja por meio de telefone fixo, quer seja por meio eletrônico ou ainda perante o Ministério Público desta Comarca, o
que indicaria, de modo mais plausível, o transtorno que a parte alega ter sofrido. Em síntese, não é razoável admitir que, não só a parte autora, quanto centenas
de outras pessoas que ajuizaram demandas neste Juizado Especial com idêntica causa de pedir e pedido, e que se dizem moralmente prejudicadas, não
realizaram nenhuma reclamação formal, cuja cópia pudesse ser juntada aos autos para corroborar com as suas alegações, quando se verifica que esta seria a
primeira das providências diante da falha na prestação do serviço, pelo menos do que ordinariamente acontece.Desse modo, vejo nos autos estampada
alegação autoral por demais genérica, sem nenhuma comprovação concreta, firme e segura acerca do abalo moral que a parte diz ter experimentado, o que

Página 1216 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



recomenda que não só esta, quanto tantas outras demandas de idêntica natureza e produção probatória estéril, sejam indeferidas com o escopo de se evitar a
propagação de lides temerárias e, consequentemente, a banalização do dano moral. Frise-se que o dano moral ou extrapatrimonial é aquele prejuízo que afeta
os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima, sendo mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina
Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade,
ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Nessas premissas, será dano moral aquele
prejuízo que prove de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto grave e sério, em face de
condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido. Assim sendo, a despeito da essencialidade do serviço e dos fatos esboçados na inicial, não
foram juntadas quaisquer provas capazes de demonstrar a situação de excepcionalidade, que fugisse à "normalidade", que causasse a parte autora efetivo
prejuízo moral, senão mero aborrecimento ou frustração pela falta de um serviço.Ademais, conquanto se verifique ser a demandada a única operadora de
telefonia móvel em funcionamento nesta cidade, não se desconhece que esse não é o único meio de comunicação existente e, somado a isso, não há registro ou
comprovação nos autos de que nos dias em que a operadora demandada ficou com os serviços indisponíveis, tenha, também, havido um blackout em todos os
outros meios de comunicação disponíveis neste Município.Ou seja, embora não se desconheça a facilidade que o uso dos telefones móveis agrega à rotina das
pessoas para resolver problemas, fazer operações bancárias, entre outras comodidades, não se pode afirmar que tal inoperância tenha deixado as pessoas
totalmente incomunicáveis, quando há outros meios de comunicação, tais como a telefonia fixa, correio eletrônico, dentre outros para qualquer emergência.Com
tais argumentos, in casu, deixa-se claro que, os fatos trazidos à apreciação não são ensejadores de danos morais, isso na extensão em que o mesmo é
entendido pela doutrina e pela jurisprudência, vez que tem sido pacífico o entendimento de que meros transtornos ou aborrecimentos do dia a dia, não
configuram abalo moral e, por conseguinte, não ensejam reparação.A simples alegação de má prestação de serviço não gera o dever de indenizar, eis que
necessária a comprovação de que a ausência de o serviço tenha gerado danos extrapatrimoniais.Sendo assim, frise-se que, para o reconhecimento do dano
moral este deve restar indubitavelmente configurado, não se devendo confundi-lo com meros dissabores ou sensibilidade exacerbada, por tais sentimentos
fazerem parte da vida cotidiana, presentes, inevitavelmente, em situações corriqueiras, sob pena de banalização do instituto e estímulo uma corrida ao Judiciário
por triviais aborrecimentos.Assim, conclui-se que a parte autora não teve violados os seus direitos da personalidade, mas apenas fora submetida a um dissabor
ou aborrecimento, sendo certo que estes não ensejam a ocorrência do dano moral. Essa posição encontra-se sedimentada na jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em casos análogos:TJMA. QUINTA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL Nº 392-52.2014.8.10.0144(27613/2017) -SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA. Relator: Desembargador RICARDO DUAILIBE. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Serviço de telefonia móvel. Má Prestação do serviço. Sinal
telefônico indisponível. Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Inexistindo provas de que a falha na
prestação do serviço de telefonia tenha efetivamente causado danos à esfera extrapatrimonial do consumidor, não há que se falar em configuração do dever de
indenizar. 2. É cediço na doutrina que indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de provocar grave perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos e
nos afetos do homem de senso médio.3. No presente caso, por maiores que tenham sido os aborrecimentos gerados ao Apelado, estes não podem ser elevados
à categoria de abalo moral. 4.Apelo conhecido e provido.5. Unanimidade.Inexistindo, portanto, provas de que a falha na prestação do serviço de telefonia tenha,
efetivamente, causado danos à esfera extrapatrimonial da parte autora, não há que se falar em configuração do dever de indenizar. É esse o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao
conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu que não
se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a
ensejar a inversão do ônus probatório. 3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, §
2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (AgRg no REspnº 1335475/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
23/10/2012,in DJe de 06/11/2012) (Grifei)Finalmente, vale ressaltar que foram distribuídas neste Juízo, em similar intervalo de tempo, inúmeras demandas com a
mesma natureza fática descrita nesta inicial, sem qualquer comprovação individual de dano moral, inexistindo, portanto, prova mínima do fato constitutivo do
direito da parte autora, razão pela qual devem merecer a mesma sorte processual, por se constituírem demandas de massa, com conteúdo claramente
repetitivo.Decido.Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.Sem custas judiciais, face aos benefícios da assistência judiciária, ora deferidos.Por fim, em atenção ao disposto no Enunciado n. 139 do FONAJE c/c os
termos do artigo 139, inciso X do Código de Processo Civil oficie-se ao Ministério Público desta Comarca, dando ciência ao Órgão dos termos da presente
decisão para fins de adoção das providências que o caso requer.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição.Turiaçu, 14 de junho de 2018.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478

PROCESSO Nº 0000806-40.2015.8.10.0136 (8112015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: IRAILDA MIRANDA SILVA
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA ( OAB 3639-MA )

REQUERIDO: CLARO SA
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo n.: 806-40.2015.8.10.0136 (8112015)Requerente: Irailda Miranda SilvaRequerida: Claro S/ASENTENÇA Dispensado o relatório nos termos do art. 38
da Lei n. 9.099/95. Fundamento.Ab initio, verifico tratar-se de ação de cunho indenizatório ajuizada em face da operadora CLARO S/A, na qual a parte autora
requer, em síntese, indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviço na rede de telefonia móvel.Nesse compasso, sem
digressões jurídicas desnecessárias, in casu, verifica-se que o feito comporta julgamento imediato do pedido, eis que satisfatoriamente instruído, tendo as partes,
por ocasião da audiência realizada, dispensado a produção de provas outras, haja vista que lhes fora facultado o exercício pleno do contraditório judicial.
Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento imediato da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma
obrigação. O preceito é de natureza cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Denego a preliminar suscitada de incompetência do Juizado Especial pela suposta
complexidade da causa, diante da alegada necessidade de realização de perícia. Sem embargos das considerações levantadas em sede de contestação, a
causa sob retina é de natureza simples, cujo bem da vida sob disputa, no caso, a alegada incidência de dever indenizatório por abalo moral é verificável por meio
das provas colacionadas aos autos, não rendendo ensejo à realização de perícia, na medida em que é da demandada o ônus de provar a inexistência de falhas
na prestação de serviços, o que pode se dar, inclusive, por meio documental, independente da avaliação de um terceiro expert.Quanto as demais questões
processuais preliminarmente levantadas pela demandada observo que estas resvalam no próprio mérito da demanda, razão pela qual serão em conjunto com
este analisadas.Assim, diante dos fatos narrados na inicial, a questão controvertida cinge-se em aferir acerca da existência de falha na prestação de serviço de
telefonia móvel fornecido pela empresa demandada, capaz de gerar dano moral a parte demandante.Neste diapasão, no que diz respeito ao serviço de
telecomunicação este fora elevado à categoria de serviço essencial à luz do disposto no artigo 10 da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de
greve, donde se conclui, com espeque nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que as empresas prestadoras de tais serviços são
obrigadas a fornecê-los de modo adequado, eficiente, seguro e, sendo essenciais, como é o caso da telefonia móvel, contínuo.Logo, em sendo constatada a
interrupção indevida de serviço essencial abre-se à possibilidade da incidência, ao menos em tese, à vista do caso concreto, de abalo moral e,
consequentemente, o dever de repará-lo. Isto porque, o artigo 10, inciso III da Constituição Federal plasmou como um dos pilares da cidadania a dignidade da
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pessoa humana, nesta compreendida à proteção a todos os direitos da personalidade.Nessa toada, o próprio texto constitucional previu no seu artigo 5º, incisos
V e X, respectivamente, que são assegurados como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de
indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a
imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso dos autos, restou isento de dúvidas a falha na prestação do
serviço de telecomunicação destacado nos autos, haja vista tratar-se de fato de conhecimento público e notório, independente de prova, nos termos do artigo
374, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que são, de fato, recorrentes neste Município as interrupções de sinal da telefonia móvel da operadora
demandada.Verifica-se ainda, em reforço à conclusão a que se chega, que a despeito das alegações apresentadas em sede de contestação, a demandada não
se desincumbiu do ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade quanto à falha apresentada na prestação de serviços essenciais pelos quais se
obrigou a prestar e é remunerada pelo consumidor.Portanto, ressoa incontroversa a apontada falha na prestação de serviço essencial de telecomunicação,
sendo, portanto, preenchido o primeiro dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita. Resta apreciar, haja vista tratar-se de
responsabilidade civil objetiva, a incidência dos seus demais elementos, quais sejam, nexo causal e dano.Assim, no caso vertente, analisando as provas
colacionadas nos autos, é difícil vislumbrar a efetiva incidência de ofensa moral em relação a parte demandante. E assim o considero a partir das seguintes
premissas jurígenas: O caso sob retina não revela tratar-se de hipótese de dano in re ipsa, ou seja, aquele presumido que se perfaz de modo automático,
independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Aliás, tomando-se por base o repositório de jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não se verifica a controvérsia estampada nos autos como sendo uma daquelas que se categoriza pelo Colendo Tribunal como dano moral
presumido.Insta ainda salientar que estabelecido que a presente controvérsia depende da produção de provas, a inversão do ônus probando que fora deferida
nestes autos teve o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor sem, contudo, poder isentá-lo totalmente de fazer prova mínima do direito alegado,
cujo ônus lhe incumbe por força do disposto no artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil. Ou por outras palavras, a inversão do ônus da prova não é
absoluta a ponto de determinar que o consumidor nada prove acerca dos fatos que alega, conforme vem se consolidando a jurisprudência das Cortes Estaduais
de Justiça (TJ/SC AC 2012.068861-2).Deve-se entender que o ônus probando transferido à parte adversa diz respeito àqueles fatos em relação aos quais há
insuficiência pessoal do consumidor em comprová-los. No caso dos autos, é da parte autora o ônus de comprovar a violação dos seus direitos da personalidade,
a partir da conduta omissiva da operadora de telefonia, haja vista que fora o autor quem afirmara que sofrera o abalo moral.Nesse sentido, vale observar as
lições do Ministro Paulo Sanseverino. Vejamos:"Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja,
o consumidor como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus
de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois
pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do
CPC." (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva. 2002.
p.338).Ora, conquanto a parte demandante tenha alegado, esta não juntou aos autos nenhuma comprovação de que sofrera, efetivamente, algum dano em seus
direitos da personalidade, limitando-se a narrar aborrecimento ou alguma perda material por ter ficado privada do uso do serviço telefônico. Não se vê nesses
autos a juntada de nenhum protocolo de reclamação feito diretamente pelo consumidor à operadora após a normalização do serviço, ou mesmo perante a
ANATEL durante a paralisação deste, quer seja por meio de telefone fixo, quer seja por meio eletrônico ou ainda perante o Ministério Público desta Comarca, o
que indicaria, de modo mais plausível, o transtorno que a parte alega ter sofrido. Em síntese, não é razoável admitir que, não só a parte autora, quanto centenas
de outras pessoas que ajuizaram demandas neste Juizado Especial com idêntica causa de pedir e pedido, e que se dizem moralmente prejudicadas, não
realizaram nenhuma reclamação formal, cuja cópia pudesse ser juntada aos autos para corroborar com as suas alegações, quando se verifica que esta seria a
primeira das providências diante da falha na prestação do serviço, pelo menos do que ordinariamente acontece.Desse modo, vejo nos autos estampada
alegação autoral por demais genérica, sem nenhuma comprovação concreta, firme e segura acerca do abalo moral que a parte diz ter experimentado, o que
recomenda que não só esta, quanto tantas outras demandas de idêntica natureza e produção probatória estéril, sejam indeferidas com o escopo de se evitar a
propagação de lides temerárias e, consequentemente, a banalização do dano moral. Frise-se que o dano moral ou extrapatrimonial é aquele prejuízo que afeta
os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima, sendo mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina
Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade,
ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Nessas premissas, será dano moral aquele
prejuízo que prove de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto grave e sério, em face de
condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido. Assim sendo, a despeito da essencialidade do serviço e dos fatos esboçados na inicial, não
foram juntadas quaisquer provas capazes de demonstrar a situação de excepcionalidade, que fugisse à "normalidade", que causasse a parte autora efetivo
prejuízo moral, senão mero aborrecimento ou frustração pela falta de um serviço.Ademais, conquanto se verifique ser a demandada a única operadora de
telefonia móvel em funcionamento nesta cidade, não se desconhece que esse não é o único meio de comunicação existente e, somado a isso, não há registro ou
comprovação nos autos de que nos dias em que a operadora demandada ficou com os serviços indisponíveis, tenha, também, havido um blackout em todos os
outros meios de comunicação disponíveis neste Município.Ou seja, embora não se desconheça a facilidade que o uso dos telefones móveis agrega à rotina das
pessoas para resolver problemas, fazer operações bancárias, entre outras comodidades, não se pode afirmar que tal inoperância tenha deixado as pessoas
totalmente incomunicáveis, quando há outros meios de comunicação, tais como a telefonia fixa, correio eletrônico, dentre outros para qualquer emergência.Com
tais argumentos, in casu, deixa-se claro que, os fatos trazidos à apreciação não são ensejadores de danos morais, isso na extensão em que o mesmo é
entendido pela doutrina e pela jurisprudência, vez que tem sido pacífico o entendimento de que meros transtornos ou aborrecimentos do dia a dia, não
configuram abalo moral e, por conseguinte, não ensejam reparação.A simples alegação de má prestação de serviço não gera o dever de indenizar, eis que
necessária a comprovação de que a ausência de o serviço tenha gerado danos extrapatrimoniais.Sendo assim, frise-se que, para o reconhecimento do dano
moral este deve restar indubitavelmente configurado, não se devendo confundi-lo com meros dissabores ou sensibilidade exacerbada, por tais sentimentos
fazerem parte da vida cotidiana, presentes, inevitavelmente, em situações corriqueiras, sob pena de banalização do instituto e estímulo uma corrida ao Judiciário
por triviais aborrecimentos.Assim, conclui-se que a parte autora não teve violados os seus direitos da personalidade, mas apenas fora submetida a um dissabor
ou aborrecimento, sendo certo que estes não ensejam a ocorrência do dano moral. Essa posição encontra-se sedimentada na jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em casos análogos:TJMA. QUINTA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL Nº 392-52.2014.8.10.0144(27613/2017) -SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA. Relator: Desembargador RICARDO DUAILIBE. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Serviço de telefonia móvel. Má Prestação do serviço. Sinal
telefônico indisponível. Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Inexistindo provas de que a falha na
prestação do serviço de telefonia tenha efetivamente causado danos à esfera extrapatrimonial do consumidor, não há que se falar em configuração do dever de
indenizar. 2. É cediço na doutrina que indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de provocar grave perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos e
nos afetos do homem de senso médio.3. No presente caso, por maiores que tenham sido os aborrecimentos gerados ao Apelado, estes não podem ser elevados
à categoria de abalo moral. 4.Apelo conhecido e provido.5. Unanimidade.Inexistindo, portanto, provas de que a falha na prestação do serviço de telefonia tenha,
efetivamente, causado danos à esfera extrapatrimonial da parte autora, não há que se falar em configuração do dever de indenizar. É esse o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao
conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu que não
se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a
ensejar a inversão do ônus probatório. 3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, §
2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (AgRg no REspnº 1335475/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
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23/10/2012,in DJe de 06/11/2012) (Grifei)Finalmente, vale ressaltar que foram distribuídas neste Juízo, em similar intervalo de tempo, inúmeras demandas com a
mesma natureza fática descrita nesta inicial, sem qualquer comprovação individual de dano moral, inexistindo, portanto, prova mínima do fato constitutivo do
direito da parte autora, razão pela qual devem merecer a mesma sorte processual, por se constituírem demandas de massa, com conteúdo claramente
repetitivo.Decido.Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.Sem custas judiciais, face aos benefícios da assistência judiciária, ora deferidos.Por fim, em atenção ao disposto no Enunciado n. 139 do FONAJE c/c os
termos do artigo 139, inciso X do Código de Processo Civil oficie-se ao Ministério Público desta Comarca, dando ciência ao Órgão dos termos da presente
decisão para fins de adoção das providências que o caso requer.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição.Turiaçu, 14 de junho de 2018.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478

PROCESSO Nº 0000807-25.2015.8.10.0136 (8122015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: VALTER CAVALCANTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA ( OAB 3639-MA )

REQUERIDO: CLARO S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo n.: 807-25.2015.8.10.0136 (8122015)Requerente: Valter Cavalcante de OliveiraRequerida: Claro S/ASENTENÇA Dispensado o relatório nos termos do
art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento.Ab initio, verifico tratar-se de ação de cunho indenizatório ajuizada em face da operadora CLARO S/A, na qual a parte
autora requer, em síntese, indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviço na rede de telefonia móvel.Nesse compasso, sem
digressões jurídicas desnecessárias, in casu, verifica-se que o feito comporta julgamento imediato do pedido, eis que satisfatoriamente instruído, tendo as partes,
por ocasião da audiência realizada, dispensado a produção de provas outras, haja vista que lhes fora facultado o exercício pleno do contraditório judicial.
Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento imediato da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma
obrigação. O preceito é de natureza cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Denego a preliminar suscitada de incompetência do Juizado Especial pela suposta
complexidade da causa, diante da alegada necessidade de realização de perícia. Sem embargos das considerações levantadas em sede de contestação, a
causa sob retina é de natureza simples, cujo bem da vida sob disputa, no caso, a alegada incidência de dever indenizatório por abalo moral é verificável por meio
das provas colacionadas aos autos, não rendendo ensejo à realização de perícia, na medida em que é da demandada o ônus de provar a inexistência de falhas
na prestação de serviços, o que pode se dar, inclusive, por meio documental, independente da avaliação de um terceiro expert.Quanto as demais questões
processuais preliminarmente levantadas pela demandada observo que estas resvalam no próprio mérito da demanda, razão pela qual serão em conjunto com
este analisadas.Assim, diante dos fatos narrados na inicial, a questão controvertida cinge-se em aferir acerca da existência de falha na prestação de serviço de
telefonia móvel fornecido pela empresa demandada, capaz de gerar dano moral a parte demandante.Neste diapasão, no que diz respeito ao serviço de
telecomunicação este fora elevado à categoria de serviço essencial à luz do disposto no artigo 10 da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de
greve, donde se conclui, com espeque nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que as empresas prestadoras de tais serviços são
obrigadas a fornecê-los de modo adequado, eficiente, seguro e, sendo essenciais, como é o caso da telefonia móvel, contínuo.Logo, em sendo constatada a
interrupção indevida de serviço essencial abre-se à possibilidade da incidência, ao menos em tese, à vista do caso concreto, de abalo moral e,
consequentemente, o dever de repará-lo. Isto porque, o artigo 10, inciso III da Constituição Federal plasmou como um dos pilares da cidadania a dignidade da
pessoa humana, nesta compreendida à proteção a todos os direitos da personalidade.Nessa toada, o próprio texto constitucional previu no seu artigo 5º, incisos
V e X, respectivamente, que são assegurados como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de
indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a
imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso dos autos, restou isento de dúvidas a falha na prestação do
serviço de telecomunicação destacado nos autos, haja vista tratar-se de fato de conhecimento público e notório, independente de prova, nos termos do artigo
374, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que são, de fato, recorrentes neste Município as interrupções de sinal da telefonia móvel da operadora
demandada.Verifica-se ainda, em reforço à conclusão a que se chega, que a despeito das alegações apresentadas em sede de contestação, a demandada não
se desincumbiu do ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade quanto à falha apresentada na prestação de serviços essenciais pelos quais se
obrigou a prestar e é remunerada pelo consumidor.Portanto, ressoa incontroversa a apontada falha na prestação de serviço essencial de telecomunicação,
sendo, portanto, preenchido o primeiro dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita. Resta apreciar, haja vista tratar-se de
responsabilidade civil objetiva, a incidência dos seus demais elementos, quais sejam, nexo causal e dano.Assim, no caso vertente, analisando as provas
colacionadas nos autos, é difícil vislumbrar a efetiva incidência de ofensa moral em relação a parte demandante. E assim o considero a partir das seguintes
premissas jurígenas: O caso sob retina não revela tratar-se de hipótese de dano in re ipsa, ou seja, aquele presumido que se perfaz de modo automático,
independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Aliás, tomando-se por base o repositório de jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não se verifica a controvérsia estampada nos autos como sendo uma daquelas que se categoriza pelo Colendo Tribunal como dano moral
presumido.Insta ainda salientar que estabelecido que a presente controvérsia depende da produção de provas, a inversão do ônus probando que fora deferida
nestes autos teve o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor sem, contudo, poder isentá-lo totalmente de fazer prova mínima do direito alegado,
cujo ônus lhe incumbe por força do disposto no artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil. Ou por outras palavras, a inversão do ônus da prova não é
absoluta a ponto de determinar que o consumidor nada prove acerca dos fatos que alega, conforme vem se consolidando a jurisprudência das Cortes Estaduais
de Justiça (TJ/SC AC 2012.068861-2).Deve-se entender que o ônus probando transferido à parte adversa diz respeito àqueles fatos em relação aos quais há
insuficiência pessoal do consumidor em comprová-los. No caso dos autos, é da parte autora o ônus de comprovar a violação dos seus direitos da personalidade,
a partir da conduta omissiva da operadora de telefonia, haja vista que fora o autor quem afirmara que sofrera o abalo moral.Nesse sentido, vale observar as
lições do Ministro Paulo Sanseverino. Vejamos:"Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja,
o consumidor como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus
de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois
pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do
CPC." (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva. 2002.
p.338).Ora, conquanto a parte demandante tenha alegado, esta não juntou aos autos nenhuma comprovação de que sofrera, efetivamente, algum dano em seus
direitos da personalidade, limitando-se a narrar aborrecimento ou alguma perda material por ter ficado privada do uso do serviço telefônico. Não se vê nesses
autos a juntada de nenhum protocolo de reclamação feito diretamente pelo consumidor à operadora após a normalização do serviço, ou mesmo perante a
ANATEL durante a paralisação deste, quer seja por meio de telefone fixo, quer seja por meio eletrônico ou ainda perante o Ministério Público desta Comarca, o
que indicaria, de modo mais plausível, o transtorno que a parte alega ter sofrido. Em síntese, não é razoável admitir que, não só a parte autora, quanto centenas
de outras pessoas que ajuizaram demandas neste Juizado Especial com idêntica causa de pedir e pedido, e que se dizem moralmente prejudicadas, não
realizaram nenhuma reclamação formal, cuja cópia pudesse ser juntada aos autos para corroborar com as suas alegações, quando se verifica que esta seria a
primeira das providências diante da falha na prestação do serviço, pelo menos do que ordinariamente acontece.Desse modo, vejo nos autos estampada
alegação autoral por demais genérica, sem nenhuma comprovação concreta, firme e segura acerca do abalo moral que a parte diz ter experimentado, o que
recomenda que não só esta, quanto tantas outras demandas de idêntica natureza e produção probatória estéril, sejam indeferidas com o escopo de se evitar a
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propagação de lides temerárias e, consequentemente, a banalização do dano moral. Frise-se que o dano moral ou extrapatrimonial é aquele prejuízo que afeta
os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima, sendo mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina
Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade,
ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Nessas premissas, será dano moral aquele
prejuízo que prove de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto grave e sério, em face de
condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido. Assim sendo, a despeito da essencialidade do serviço e dos fatos esboçados na inicial, não
foram juntadas quaisquer provas capazes de demonstrar a situação de excepcionalidade, que fugisse à "normalidade", que causasse a parte autora efetivo
prejuízo moral, senão mero aborrecimento ou frustração pela falta de um serviço.Ademais, conquanto se verifique ser a demandada a única operadora de
telefonia móvel em funcionamento nesta cidade, não se desconhece que esse não é o único meio de comunicação existente e, somado a isso, não há registro ou
comprovação nos autos de que nos dias em que a operadora demandada ficou com os serviços indisponíveis, tenha, também, havido um blackout em todos os
outros meios de comunicação disponíveis neste Município.Ou seja, embora não se desconheça a facilidade que o uso dos telefones móveis agrega à rotina das
pessoas para resolver problemas, fazer operações bancárias, entre outras comodidades, não se pode afirmar que tal inoperância tenha deixado as pessoas
totalmente incomunicáveis, quando há outros meios de comunicação, tais como a telefonia fixa, correio eletrônico, dentre outros para qualquer emergência.Com
tais argumentos, in casu, deixa-se claro que, os fatos trazidos à apreciação não são ensejadores de danos morais, isso na extensão em que o mesmo é
entendido pela doutrina e pela jurisprudência, vez que tem sido pacífico o entendimento de que meros transtornos ou aborrecimentos do dia a dia, não
configuram abalo moral e, por conseguinte, não ensejam reparação.A simples alegação de má prestação de serviço não gera o dever de indenizar, eis que
necessária a comprovação de que a ausência de o serviço tenha gerado danos extrapatrimoniais.Sendo assim, frise-se que, para o reconhecimento do dano
moral este deve restar indubitavelmente configurado, não se devendo confundi-lo com meros dissabores ou sensibilidade exacerbada, por tais sentimentos
fazerem parte da vida cotidiana, presentes, inevitavelmente, em situações corriqueiras, sob pena de banalização do instituto e estímulo uma corrida ao Judiciário
por triviais aborrecimentos.Assim, conclui-se que a parte autora não teve violados os seus direitos da personalidade, mas apenas fora submetida a um dissabor
ou aborrecimento, sendo certo que estes não ensejam a ocorrência do dano moral. Essa posição encontra-se sedimentada na jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em casos análogos:TJMA. QUINTA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL Nº 392-52.2014.8.10.0144(27613/2017) -SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA. Relator: Desembargador RICARDO DUAILIBE. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Serviço de telefonia móvel. Má Prestação do serviço. Sinal
telefônico indisponível. Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Inexistindo provas de que a falha na
prestação do serviço de telefonia tenha efetivamente causado danos à esfera extrapatrimonial do consumidor, não há que se falar em configuração do dever de
indenizar. 2. É cediço na doutrina que indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de provocar grave perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos e
nos afetos do homem de senso médio.3. No presente caso, por maiores que tenham sido os aborrecimentos gerados ao Apelado, estes não podem ser elevados
à categoria de abalo moral. 4.Apelo conhecido e provido.5. Unanimidade.Inexistindo, portanto, provas de que a falha na prestação do serviço de telefonia tenha,
efetivamente, causado danos à esfera extrapatrimonial da parte autora, não há que se falar em configuração do dever de indenizar. É esse o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao
conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu que não
se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a
ensejar a inversão do ônus probatório. 3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, §
2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (AgRg no REspnº 1335475/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
23/10/2012,in DJe de 06/11/2012) (Grifei)Convém trazer à baila que, inobstante a insurgência do autor manifestada em audiência em relação aos termos da
contestação, conforme se verifica às fls. 37/38 dos autos, a conclusão a que se chega é que, efetivamente, houve falha na prestação do serviço de telefonia
móvel. Porém, o que não restou provado é que essa falha no serviço tenha, efetiva e concretamente, causado abalo moral ao requerente, que se resumiu em
alegar, genericamente, suposto prejuízo moral, sem, concretamente, prová-lo. Assim, ainda que desconsiderados os extratos apresentados pela ré (fls. 50/86),
mesmo assim não haverá comprovação de dano moral, conforme almeja o autor.Finalmente, vale ressaltar que foram distribuídas neste Juízo, em similar
intervalo de tempo, inúmeras demandas com a mesma natureza fática descrita nesta inicial, sem qualquer comprovação individual de dano moral, inexistindo,
portanto, prova mínima do fato constitutivo do direito da parte autora, razão pela qual devem merecer a mesma sorte processual, por se constituírem demandas
de massa, com conteúdo claramente repetitivo.Decido.Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas judiciais, face aos benefícios da assistência judiciária, ora deferidos.Por fim, em atenção ao disposto no
Enunciado n. 139 do FONAJE c/c os termos do artigo 139, inciso X do Código de Processo Civil oficie-se ao Ministério Público desta Comarca, dando ciência ao
Órgão dos termos da presente decisão para fins de adoção das providências que o caso requer.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.Turiaçu, 14 de junho de 2018.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478

PROCESSO Nº 0000809-92.2015.8.10.0136 (8142015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LEIDYANE ABREU
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA ( OAB 3639-MA )

REQUERIDO: CLARO S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo n.: 809-92.2015.8.10.0136 (8142015)Requerente: Leidyane AbreuRequerida: Claro S/ASENTENÇA Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei
n. 9.099/95. Fundamento.Ab initio, verifico tratar-se de ação de cunho indenizatório ajuizada em face da operadora CLARO S/A, na qual a parte autora requer,
em síntese, indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviço na rede de telefonia móvel.Nesse compasso, sem digressões
jurídicas desnecessárias, in casu, verifica-se que o feito comporta julgamento imediato do pedido, eis que satisfatoriamente instruído, tendo as partes, por
ocasião da audiência realizada, dispensado a produção de provas outras, haja vista que lhes fora facultado o exercício pleno do contraditório judicial. Portanto,
presentes as condições que ensejam o julgamento imediato da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma obrigação. O
preceito é de natureza cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Assim, diante dos fatos narrados na inicial, a questão controvertida cinge-se em aferir acerca da
existência de falha na prestação de serviço de telefonia móvel fornecido pela empresa demandada, capaz de gerar dano moral a parte demandante.Neste
diapasão, no que diz respeito ao serviço de telecomunicação este fora elevado à categoria de serviço essencial à luz do disposto no artigo 10 da Lei n. 7.783/89,
que dispõe sobre o exercício do direito de greve, donde se conclui, com espeque nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que as empresas
prestadoras de tais serviços são obrigadas a fornecê-los de modo adequado, eficiente, seguro e, sendo essenciais, como é o caso da telefonia móvel,
contínuo.Logo, em sendo constatada a interrupção indevida de serviço essencial abre-se à possibilidade da incidência, ao menos em tese, à vista do caso
concreto, de abalo moral e, consequentemente, o dever de repará-lo. Isto porque, o artigo 10, inciso III da Constituição Federal plasmou como um dos pilares da
cidadania a dignidade da pessoa humana, nesta compreendida à proteção a todos os direitos da personalidade.Nessa toada, o próprio texto constitucional previu
no seu artigo 5º, incisos V e X, respectivamente, que são assegurados como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao
agravo, além de indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade
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corporal, a honra e a imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso dos autos, restou isento de dúvidas a
falha na prestação do serviço de telecomunicação destacado nos autos, haja vista tratar-se de fato de conhecimento público e notório, independente de prova,
nos termos do artigo 374, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que são, de fato, recorrentes neste Município as interrupções de sinal da telefonia móvel
da operadora demandada.Verifica-se ainda, em reforço à conclusão a que se chega, que a despeito das alegações apresentadas em sede de contestação, a
demandada não se desincumbiu do ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade quanto à falha apresentada na prestação de serviços essenciais
pelos quais se obrigou a prestar e é remunerada pelo consumidor.Portanto, ressoa incontroversa a apontada falha na prestação de serviço essencial de
telecomunicação, sendo, portanto, preenchido o primeiro dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita. Resta apreciar, haja vista tratar-se
de responsabilidade civil objetiva, a incidência dos seus demais elementos, quais sejam, nexo causal e dano.Assim, no caso vertente, analisando as provas
colacionadas nos autos, é difícil vislumbrar a efetiva incidência de ofensa moral em relação a parte demandante. E assim o considero a partir das seguintes
premissas jurígenas: O caso sob retina não revela tratar-se de hipótese de dano in re ipsa, ou seja, aquele presumido que se perfaz de modo automático,
independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Aliás, tomando-se por base o repositório de jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não se verifica a controvérsia estampada nos autos como sendo uma daquelas que se categoriza pelo Colendo Tribunal como dano moral
presumido.Insta ainda salientar que estabelecido que a presente controvérsia depende da produção de provas, a inversão do ônus probando que fora deferida
nestes autos teve o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor sem, contudo, poder isentá-lo totalmente de fazer prova mínima do direito alegado,
cujo ônus lhe incumbe por força do disposto no artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil. Ou por outras palavras, a inversão do ônus da prova não é
absoluta a ponto de determinar que o consumidor nada prove acerca dos fatos que alega, conforme vem se consolidando a jurisprudência das Cortes Estaduais
de Justiça (TJ/SC AC 2012.068861-2).Deve-se entender que o ônus probando transferido à parte adversa diz respeito àqueles fatos em relação aos quais há
insuficiência pessoal do consumidor em comprová-los. No caso dos autos, é da parte autora o ônus de comprovar a violação dos seus direitos da personalidade,
a partir da conduta omissiva da operadora de telefonia, haja vista que fora o autor quem afirmara que sofrera o abalo moral.Nesse sentido, vale observar as
lições do Ministro Paulo Sanseverino. Vejamos:"Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja,
o consumidor como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus
de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois
pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do
CPC." (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva. 2002.
p.338).Ora, conquanto a parte demandante tenha alegado, esta não juntou aos autos nenhuma comprovação de que sofrera, efetivamente, algum dano em seus
direitos da personalidade, limitando-se a narrar aborrecimento ou alguma perda material por ter ficado privada do uso do serviço telefônico. Não se vê nesses
autos a juntada de nenhum protocolo de reclamação feito diretamente pelo consumidor à operadora após a normalização do serviço, ou mesmo perante a
ANATEL durante a paralisação deste, quer seja por meio de telefone fixo, quer seja por meio eletrônico ou ainda perante o Ministério Público desta Comarca, o
que indicaria, de modo mais plausível, o transtorno que a parte alega ter sofrido. Em síntese, não é razoável admitir que, não só a parte autora, quanto centenas
de outras pessoas que ajuizaram demandas neste Juizado Especial com idêntica causa de pedir e pedido, e que se dizem moralmente prejudicadas, não
realizaram nenhuma reclamação formal, cuja cópia pudesse ser juntada aos autos para corroborar com as suas alegações, quando se verifica que esta seria a
primeira das providências diante da falha na prestação do serviço, pelo menos do que ordinariamente acontece.Desse modo, vejo nos autos estampada
alegação autoral por demais genérica, sem nenhuma comprovação concreta, firme e segura acerca do abalo moral que a parte diz ter experimentado, o que
recomenda que não só esta, quanto tantas outras demandas de idêntica natureza e produção probatória estéril, sejam indeferidas com o escopo de se evitar a
propagação de lides temerárias e, consequentemente, a banalização do dano moral. Frise-se que o dano moral ou extrapatrimonial é aquele prejuízo que afeta
os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima, sendo mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina
Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade,
ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Nessas premissas, será dano moral aquele
prejuízo que prove de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto grave e sério, em face de
condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido. Assim sendo, a despeito da essencialidade do serviço e dos fatos esboçados na inicial, não
foram juntadas quaisquer provas capazes de demonstrar a situação de excepcionalidade, que fugisse à "normalidade", que causasse a parte autora efetivo
prejuízo moral, senão mero aborrecimento ou frustração pela falta de um serviço.Ademais, conquanto se verifique ser a demandada a única operadora de
telefonia móvel em funcionamento nesta cidade, não se desconhece que esse não é o único meio de comunicação existente e, somado a isso, não há registro ou
comprovação nos autos de que nos dias em que a operadora demandada ficou com os serviços indisponíveis, tenha, também, havido um blackout em todos os
outros meios de comunicação disponíveis neste Município.Ou seja, embora não se desconheça a facilidade que o uso dos telefones móveis agrega à rotina das
pessoas para resolver problemas, fazer operações bancárias, entre outras comodidades, não se pode afirmar que tal inoperância tenha deixado as pessoas
totalmente incomunicáveis, quando há outros meios de comunicação, tais como a telefonia fixa, correio eletrônico, dentre outros para qualquer emergência.Com
tais argumentos, in casu, deixa-se claro que, os fatos trazidos à apreciação não são ensejadores de danos morais, isso na extensão em que o mesmo é
entendido pela doutrina e pela jurisprudência, vez que tem sido pacífico o entendimento de que meros transtornos ou aborrecimentos do dia a dia, não
configuram abalo moral e, por conseguinte, não ensejam reparação.A simples alegação de má prestação de serviço não gera o dever de indenizar, eis que
necessária a comprovação de que a ausência de o serviço tenha gerado danos extrapatrimoniais.Sendo assim, frise-se que, para o reconhecimento do dano
moral este deve restar indubitavelmente configurado, não se devendo confundi-lo com meros dissabores ou sensibilidade exacerbada, por tais sentimentos
fazerem parte da vida cotidiana, presentes, inevitavelmente, em situações corriqueiras, sob pena de banalização do instituto e estímulo uma corrida ao Judiciário
por triviais aborrecimentos.Assim, conclui-se que a parte autora não teve violados os seus direitos da personalidade, mas apenas fora submetida a um dissabor
ou aborrecimento, sendo certo que estes não ensejam a ocorrência do dano moral. Essa posição encontra-se sedimentada na jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em casos análogos:TJMA. QUINTA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL Nº 392-52.2014.8.10.0144(27613/2017) -SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA. Relator: Desembargador RICARDO DUAILIBE. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Serviço de telefonia móvel. Má Prestação do serviço. Sinal
telefônico indisponível. Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Inexistindo provas de que a falha na
prestação do serviço de telefonia tenha efetivamente causado danos à esfera extrapatrimonial do consumidor, não há que se falar em configuração do dever de
indenizar. 2. É cediço na doutrina que indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de provocar grave perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos e
nos afetos do homem de senso médio.3. No presente caso, por maiores que tenham sido os aborrecimentos gerados ao Apelado, estes não podem ser elevados
à categoria de abalo moral. 4.Apelo conhecido e provido.5. Unanimidade.Inexistindo, portanto, provas de que a falha na prestação do serviço de telefonia tenha,
efetivamente, causado danos à esfera extrapatrimonial da parte autora, não há que se falar em configuração do dever de indenizar. É esse o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao
conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu que não
se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a
ensejar a inversão do ônus probatório. 3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, §
2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (AgRg no REspnº 1335475/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
23/10/2012,in DJe de 06/11/2012) (Grifei)Finalmente, vale ressaltar que foram distribuídas neste Juízo, em similar intervalo de tempo, inúmeras demandas com a
mesma natureza fática descrita nesta inicial, sem qualquer comprovação individual de dano moral, inexistindo, portanto, prova mínima do fato constitutivo do
direito da parte autora, razão pela qual devem merecer a mesma sorte processual, por se constituírem demandas de massa, com conteúdo claramente
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repetitivo.Decido.Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.Sem custas judiciais, face aos benefícios da assistência judiciária, ora deferidos.Por fim, em atenção ao disposto no Enunciado n. 139 do FONAJE c/c os
termos do artigo 139, inciso X do Código de Processo Civil oficie-se ao Ministério Público desta Comarca, dando ciência ao Órgão dos termos da presente
decisão para fins de adoção das providências que o caso requer.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição.Turiaçu, 14 de junho de 2018.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478

PROCESSO Nº 0000810-77.2015.8.10.0136 (8152015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: DOMINGOS CALDA PEREIRA
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA ( OAB 3639-MA )

REQUERIDO: CLARO SA
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo n.: 810-77.2015.8.10.0136 (8152015)Requerente: Domingos Caldas PereiraRequerida: Claro S/ASENTENÇA Dispensado o relatório nos termos do art.
38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento.Ab initio, verifico tratar-se de ação de cunho indenizatório ajuizada em face da operadora CLARO S/A, na qual a parte autora
requer, em síntese, indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviço na rede de telefonia móvel.Nesse compasso, sem
digressões jurídicas desnecessárias, in casu, verifica-se que o feito comporta julgamento imediato do pedido, eis que satisfatoriamente instruído, tendo as partes,
por ocasião da audiência realizada, dispensado a produção de provas outras, haja vista que lhes fora facultado o exercício pleno do contraditório judicial.
Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento imediato da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma
obrigação. O preceito é de natureza cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Denego a preliminar suscitada de incompetência do Juizado Especial pela suposta
complexidade da causa, diante da alegada necessidade de realização de perícia. Sem embargos das considerações levantadas em sede de contestação, a
causa sob retina é de natureza simples, cujo bem da vida sob disputa, no caso, a alegada incidência de dever indenizatório por abalo moral é verificável por meio
das provas colacionadas aos autos, não rendendo ensejo à realização de perícia, na medida em que é da demandada o ônus de provar a inexistência de falhas
na prestação de serviços, o que pode se dar, inclusive, por meio documental, independente da avaliação de um terceiro expert.Quanto as demais questões
processuais preliminarmente levantadas pela demandada observo que estas resvalam no próprio mérito da demanda, razão pela qual serão em conjunto com
este analisadas.Assim, diante dos fatos narrados na inicial, a questão controvertida cinge-se em aferir acerca da existência de falha na prestação de serviço de
telefonia móvel fornecido pela empresa demandada, capaz de gerar dano moral a parte demandante.Neste diapasão, no que diz respeito ao serviço de
telecomunicação este fora elevado à categoria de serviço essencial à luz do disposto no artigo 10 da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de
greve, donde se conclui, com espeque nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que as empresas prestadoras de tais serviços são
obrigadas a fornecê-los de modo adequado, eficiente, seguro e, sendo essenciais, como é o caso da telefonia móvel, contínuo.Logo, em sendo constatada a
interrupção indevida de serviço essencial abre-se à possibilidade da incidência, ao menos em tese, à vista do caso concreto, de abalo moral e,
consequentemente, o dever de repará-lo. Isto porque, o artigo 10, inciso III da Constituição Federal plasmou como um dos pilares da cidadania a dignidade da
pessoa humana, nesta compreendida à proteção a todos os direitos da personalidade.Nessa toada, o próprio texto constitucional previu no seu artigo 5º, incisos
V e X, respectivamente, que são assegurados como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de
indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a
imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso dos autos, restou isento de dúvidas a falha na prestação do
serviço de telecomunicação destacado nos autos, haja vista tratar-se de fato de conhecimento público e notório, independente de prova, nos termos do artigo
374, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que são, de fato, recorrentes neste Município as interrupções de sinal da telefonia móvel da operadora
demandada.Verifica-se ainda, em reforço à conclusão a que se chega, que a despeito das alegações apresentadas em sede de contestação, a demandada não
se desincumbiu do ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade quanto à falha apresentada na prestação de serviços essenciais pelos quais se
obrigou a prestar e é remunerada pelo consumidor.Portanto, ressoa incontroversa a apontada falha na prestação de serviço essencial de telecomunicação,
sendo, portanto, preenchido o primeiro dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita. Resta apreciar, haja vista tratar-se de
responsabilidade civil objetiva, a incidência dos seus demais elementos, quais sejam, nexo causal e dano.Assim, no caso vertente, analisando as provas
colacionadas nos autos, é difícil vislumbrar a efetiva incidência de ofensa moral em relação a parte demandante. E assim o considero a partir das seguintes
premissas jurígenas: O caso sob retina não revela tratar-se de hipótese de dano in re ipsa, ou seja, aquele presumido que se perfaz de modo automático,
independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Aliás, tomando-se por base o repositório de jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não se verifica a controvérsia estampada nos autos como sendo uma daquelas que se categoriza pelo Colendo Tribunal como dano moral
presumido.Insta ainda salientar que estabelecido que a presente controvérsia depende da produção de provas, a inversão do ônus probando que fora deferida
nestes autos teve o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor sem, contudo, poder isentá-lo totalmente de fazer prova mínima do direito alegado,
cujo ônus lhe incumbe por força do disposto no artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil. Ou por outras palavras, a inversão do ônus da prova não é
absoluta a ponto de determinar que o consumidor nada prove acerca dos fatos que alega, conforme vem se consolidando a jurisprudência das Cortes Estaduais
de Justiça (TJ/SC AC 2012.068861-2).Deve-se entender que o ônus probando transferido à parte adversa diz respeito àqueles fatos em relação aos quais há
insuficiência pessoal do consumidor em comprová-los. No caso dos autos, é da parte autora o ônus de comprovar a violação dos seus direitos da personalidade,
a partir da conduta omissiva da operadora de telefonia, haja vista que fora o autor quem afirmara que sofrera o abalo moral.Nesse sentido, vale observar as
lições do Ministro Paulo Sanseverino. Vejamos:"Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja,
o consumidor como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus
de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois
pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do
CPC." (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva. 2002.
p.338).Ora, conquanto a parte demandante tenha alegado, esta não juntou aos autos nenhuma comprovação de que sofrera, efetivamente, algum dano em seus
direitos da personalidade, limitando-se a narrar aborrecimento ou alguma perda material por ter ficado privada do uso do serviço telefônico. Não se vê nesses
autos a juntada de nenhum protocolo de reclamação feito diretamente pelo consumidor à operadora após a normalização do serviço, ou mesmo perante a
ANATEL durante a paralisação deste, quer seja por meio de telefone fixo, quer seja por meio eletrônico ou ainda perante o Ministério Público desta Comarca, o
que indicaria, de modo mais plausível, o transtorno que a parte alega ter sofrido. Em síntese, não é razoável admitir que, não só a parte autora, quanto centenas
de outras pessoas que ajuizaram demandas neste Juizado Especial com idêntica causa de pedir e pedido, e que se dizem moralmente prejudicadas, não
realizaram nenhuma reclamação formal, cuja cópia pudesse ser juntada aos autos para corroborar com as suas alegações, quando se verifica que esta seria a
primeira das providências diante da falha na prestação do serviço, pelo menos do que ordinariamente acontece.Desse modo, vejo nos autos estampada
alegação autoral por demais genérica, sem nenhuma comprovação concreta, firme e segura acerca do abalo moral que a parte diz ter experimentado, o que
recomenda que não só esta, quanto tantas outras demandas de idêntica natureza e produção probatória estéril, sejam indeferidas com o escopo de se evitar a
propagação de lides temerárias e, consequentemente, a banalização do dano moral. Frise-se que o dano moral ou extrapatrimonial é aquele prejuízo que afeta
os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima, sendo mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina
Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade,
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ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Nessas premissas, será dano moral aquele
prejuízo que prove de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto grave e sério, em face de
condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido. Assim sendo, a despeito da essencialidade do serviço e dos fatos esboçados na inicial, não
foram juntadas quaisquer provas capazes de demonstrar a situação de excepcionalidade, que fugisse à "normalidade", que causasse a parte autora efetivo
prejuízo moral, senão mero aborrecimento ou frustração pela falta de um serviço.Ademais, conquanto se verifique ser a demandada a única operadora de
telefonia móvel em funcionamento nesta cidade, não se desconhece que esse não é o único meio de comunicação existente e, somado a isso, não há registro ou
comprovação nos autos de que nos dias em que a operadora demandada ficou com os serviços indisponíveis, tenha, também, havido um blackout em todos os
outros meios de comunicação disponíveis neste Município.Ou seja, embora não se desconheça a facilidade que o uso dos telefones móveis agrega à rotina das
pessoas para resolver problemas, fazer operações bancárias, entre outras comodidades, não se pode afirmar que tal inoperância tenha deixado as pessoas
totalmente incomunicáveis, quando há outros meios de comunicação, tais como a telefonia fixa, correio eletrônico, dentre outros para qualquer emergência.Com
tais argumentos, in casu, deixa-se claro que, os fatos trazidos à apreciação não são ensejadores de danos morais, isso na extensão em que o mesmo é
entendido pela doutrina e pela jurisprudência, vez que tem sido pacífico o entendimento de que meros transtornos ou aborrecimentos do dia a dia, não
configuram abalo moral e, por conseguinte, não ensejam reparação.A simples alegação de má prestação de serviço não gera o dever de indenizar, eis que
necessária a comprovação de que a ausência de o serviço tenha gerado danos extrapatrimoniais.Sendo assim, frise-se que, para o reconhecimento do dano
moral este deve restar indubitavelmente configurado, não se devendo confundi-lo com meros dissabores ou sensibilidade exacerbada, por tais sentimentos
fazerem parte da vida cotidiana, presentes, inevitavelmente, em situações corriqueiras, sob pena de banalização do instituto e estímulo uma corrida ao Judiciário
por triviais aborrecimentos.Assim, conclui-se que a parte autora não teve violados os seus direitos da personalidade, mas apenas fora submetida a um dissabor
ou aborrecimento, sendo certo que estes não ensejam a ocorrência do dano moral. Essa posição encontra-se sedimentada na jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em casos análogos:TJMA. QUINTA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL Nº 392-52.2014.8.10.0144(27613/2017) -SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA. Relator: Desembargador RICARDO DUAILIBE. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Serviço de telefonia móvel. Má Prestação do serviço. Sinal
telefônico indisponível. Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Inexistindo provas de que a falha na
prestação do serviço de telefonia tenha efetivamente causado danos à esfera extrapatrimonial do consumidor, não há que se falar em configuração do dever de
indenizar. 2. É cediço na doutrina que indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de provocar grave perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos e
nos afetos do homem de senso médio.3. No presente caso, por maiores que tenham sido os aborrecimentos gerados ao Apelado, estes não podem ser elevados
à categoria de abalo moral. 4.Apelo conhecido e provido.5. Unanimidade.Inexistindo, portanto, provas de que a falha na prestação do serviço de telefonia tenha,
efetivamente, causado danos à esfera extrapatrimonial da parte autora, não há que se falar em configuração do dever de indenizar. É esse o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao
conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu que não
se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a
ensejar a inversão do ônus probatório. 3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, §
2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (AgRg no REspnº 1335475/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
23/10/2012,in DJe de 06/11/2012) (Grifei)Finalmente, vale ressaltar que foram distribuídas neste Juízo, em similar intervalo de tempo, inúmeras demandas com a
mesma natureza fática descrita nesta inicial, sem qualquer comprovação individual de dano moral, inexistindo, portanto, prova mínima do fato constitutivo do
direito da parte autora, razão pela qual devem merecer a mesma sorte processual, por se constituírem demandas de massa, com conteúdo claramente
repetitivo.Decido.Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.Sem custas judiciais, face aos benefícios da assistência judiciária, ora deferidos.Por fim, em atenção ao disposto no Enunciado n. 139 do FONAJE c/c os
termos do artigo 139, inciso X do Código de Processo Civil oficie-se ao Ministério Público desta Comarca, dando ciência ao Órgão dos termos da presente
decisão para fins de adoção das providências que o caso requer.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição.Turiaçu, 14 de junho de 2018.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478

PROCESSO Nº 0000812-47.2015.8.10.0136 (8172015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: NILSON LOPES BORGES
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA ( OAB 3639-MA )

REQUERIDO: CLARO S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo n.: 812-47.2015.8.10.0136 (8172015)Requerente: Nilson Lopes BorgesRequerida: Claro S/ASENTENÇA Dispensado o relatório nos termos do art. 38
da Lei n. 9.099/95. Fundamento.Ab initio, verifico tratar-se de ação de cunho indenizatório ajuizada em face da operadora CLARO S/A, na qual a parte autora
requer, em síntese, indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviço na rede de telefonia móvel.Nesse compasso, sem
digressões jurídicas desnecessárias, in casu, verifica-se que o feito comporta julgamento imediato do pedido, eis que satisfatoriamente instruído, tendo as partes,
por ocasião da audiência realizada, dispensado a produção de provas outras, haja vista que lhes fora facultado o exercício pleno do contraditório judicial.
Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento imediato da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma
obrigação. O preceito é de natureza cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Denego a preliminar suscitada de incompetência do Juizado Especial pela suposta
complexidade da causa, diante da alegada necessidade de realização de perícia. Sem embargos das considerações levantadas em sede de contestação, a
causa sob retina é de natureza simples, cujo bem da vida sob disputa, no caso, a alegada incidência de dever indenizatório por abalo moral é verificável por meio
das provas colacionadas aos autos, não rendendo ensejo à realização de perícia, na medida em que é da demandada o ônus de provar a inexistência de falhas
na prestação de serviços, o que pode se dar, inclusive, por meio documental, independente da avaliação de um terceiro expert.Quanto as demais questões
processuais preliminarmente levantadas pela demandada observo que estas resvalam no próprio mérito da demanda, razão pela qual serão em conjunto com
este analisadas.Assim, diante dos fatos narrados na inicial, a questão controvertida cinge-se em aferir acerca da existência de falha na prestação de serviço de
telefonia móvel fornecido pela empresa demandada, capaz de gerar dano moral a parte demandante.Neste diapasão, no que diz respeito ao serviço de
telecomunicação este fora elevado à categoria de serviço essencial à luz do disposto no artigo 10 da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de
greve, donde se conclui, com espeque nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que as empresas prestadoras de tais serviços são
obrigadas a fornecê-los de modo adequado, eficiente, seguro e, sendo essenciais, como é o caso da telefonia móvel, contínuo.Logo, em sendo constatada a
interrupção indevida de serviço essencial abre-se à possibilidade da incidência, ao menos em tese, à vista do caso concreto, de abalo moral e,
consequentemente, o dever de repará-lo. Isto porque, o artigo 10, inciso III da Constituição Federal plasmou como um dos pilares da cidadania a dignidade da
pessoa humana, nesta compreendida à proteção a todos os direitos da personalidade.Nessa toada, o próprio texto constitucional previu no seu artigo 5º, incisos
V e X, respectivamente, que são assegurados como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de
indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a
imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso dos autos, restou isento de dúvidas a falha na prestação do
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serviço de telecomunicação destacado nos autos, haja vista tratar-se de fato de conhecimento público e notório, independente de prova, nos termos do artigo
374, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que são, de fato, recorrentes neste Município as interrupções de sinal da telefonia móvel da operadora
demandada.Verifica-se ainda, em reforço à conclusão a que se chega, que a despeito das alegações apresentadas em sede de contestação, a demandada não
se desincumbiu do ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade quanto à falha apresentada na prestação de serviços essenciais pelos quais se
obrigou a prestar e é remunerada pelo consumidor.Portanto, ressoa incontroversa a apontada falha na prestação de serviço essencial de telecomunicação,
sendo, portanto, preenchido o primeiro dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita. Resta apreciar, haja vista tratar-se de
responsabilidade civil objetiva, a incidência dos seus demais elementos, quais sejam, nexo causal e dano.Assim, no caso vertente, analisando as provas
colacionadas nos autos, é difícil vislumbrar a efetiva incidência de ofensa moral em relação a parte demandante. E assim o considero a partir das seguintes
premissas jurígenas: O caso sob retina não revela tratar-se de hipótese de dano in re ipsa, ou seja, aquele presumido que se perfaz de modo automático,
independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Aliás, tomando-se por base o repositório de jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não se verifica a controvérsia estampada nos autos como sendo uma daquelas que se categoriza pelo Colendo Tribunal como dano moral
presumido.Insta ainda salientar que estabelecido que a presente controvérsia depende da produção de provas, a inversão do ônus probando que fora deferida
nestes autos teve o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor sem, contudo, poder isentá-lo totalmente de fazer prova mínima do direito alegado,
cujo ônus lhe incumbe por força do disposto no artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil. Ou por outras palavras, a inversão do ônus da prova não é
absoluta a ponto de determinar que o consumidor nada prove acerca dos fatos que alega, conforme vem se consolidando a jurisprudência das Cortes Estaduais
de Justiça (TJ/SC AC 2012.068861-2).Deve-se entender que o ônus probando transferido à parte adversa diz respeito àqueles fatos em relação aos quais há
insuficiência pessoal do consumidor em comprová-los. No caso dos autos, é da parte autora o ônus de comprovar a violação dos seus direitos da personalidade,
a partir da conduta omissiva da operadora de telefonia, haja vista que fora o autor quem afirmara que sofrera o abalo moral.Nesse sentido, vale observar as
lições do Ministro Paulo Sanseverino. Vejamos:"Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja,
o consumidor como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus
de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois
pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do
CPC." (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva. 2002.
p.338).Ora, conquanto a parte demandante tenha alegado, esta não juntou aos autos nenhuma comprovação de que sofrera, efetivamente, algum dano em seus
direitos da personalidade, limitando-se a narrar aborrecimento ou alguma perda material por ter ficado privada do uso do serviço telefônico. Não se vê nesses
autos a juntada de nenhum protocolo de reclamação feito diretamente pelo consumidor à operadora após a normalização do serviço, ou mesmo perante a
ANATEL durante a paralisação deste, quer seja por meio de telefone fixo, quer seja por meio eletrônico ou ainda perante o Ministério Público desta Comarca, o
que indicaria, de modo mais plausível, o transtorno que a parte alega ter sofrido. Em síntese, não é razoável admitir que, não só a parte autora, quanto centenas
de outras pessoas que ajuizaram demandas neste Juizado Especial com idêntica causa de pedir e pedido, e que se dizem moralmente prejudicadas, não
realizaram nenhuma reclamação formal, cuja cópia pudesse ser juntada aos autos para corroborar com as suas alegações, quando se verifica que esta seria a
primeira das providências diante da falha na prestação do serviço, pelo menos do que ordinariamente acontece.Desse modo, vejo nos autos estampada
alegação autoral por demais genérica, sem nenhuma comprovação concreta, firme e segura acerca do abalo moral que a parte diz ter experimentado, o que
recomenda que não só esta, quanto tantas outras demandas de idêntica natureza e produção probatória estéril, sejam indeferidas com o escopo de se evitar a
propagação de lides temerárias e, consequentemente, a banalização do dano moral. Frise-se que o dano moral ou extrapatrimonial é aquele prejuízo que afeta
os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima, sendo mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina
Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade,
ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Nessas premissas, será dano moral aquele
prejuízo que prove de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto grave e sério, em face de
condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido. Assim sendo, a despeito da essencialidade do serviço e dos fatos esboçados na inicial, não
foram juntadas quaisquer provas capazes de demonstrar a situação de excepcionalidade, que fugisse à "normalidade", que causasse a parte autora efetivo
prejuízo moral, senão mero aborrecimento ou frustração pela falta de um serviço.Ademais, conquanto se verifique ser a demandada a única operadora de
telefonia móvel em funcionamento nesta cidade, não se desconhece que esse não é o único meio de comunicação existente e, somado a isso, não há registro ou
comprovação nos autos de que nos dias em que a operadora demandada ficou com os serviços indisponíveis, tenha, também, havido um blackout em todos os
outros meios de comunicação disponíveis neste Município.Ou seja, embora não se desconheça a facilidade que o uso dos telefones móveis agrega à rotina das
pessoas para resolver problemas, fazer operações bancárias, entre outras comodidades, não se pode afirmar que tal inoperância tenha deixado as pessoas
totalmente incomunicáveis, quando há outros meios de comunicação, tais como a telefonia fixa, correio eletrônico, dentre outros para qualquer emergência.Com
tais argumentos, in casu, deixa-se claro que, os fatos trazidos à apreciação não são ensejadores de danos morais, isso na extensão em que o mesmo é
entendido pela doutrina e pela jurisprudência, vez que tem sido pacífico o entendimento de que meros transtornos ou aborrecimentos do dia a dia, não
configuram abalo moral e, por conseguinte, não ensejam reparação.A simples alegação de má prestação de serviço não gera o dever de indenizar, eis que
necessária a comprovação de que a ausência de o serviço tenha gerado danos extrapatrimoniais.Sendo assim, frise-se que, para o reconhecimento do dano
moral este deve restar indubitavelmente configurado, não se devendo confundi-lo com meros dissabores ou sensibilidade exacerbada, por tais sentimentos
fazerem parte da vida cotidiana, presentes, inevitavelmente, em situações corriqueiras, sob pena de banalização do instituto e estímulo uma corrida ao Judiciário
por triviais aborrecimentos.Assim, conclui-se que a parte autora não teve violados os seus direitos da personalidade, mas apenas fora submetida a um dissabor
ou aborrecimento, sendo certo que estes não ensejam a ocorrência do dano moral. Essa posição encontra-se sedimentada na jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em casos análogos:TJMA. QUINTA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL Nº 392-52.2014.8.10.0144(27613/2017) -SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA. Relator: Desembargador RICARDO DUAILIBE. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Serviço de telefonia móvel. Má Prestação do serviço. Sinal
telefônico indisponível. Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Inexistindo provas de que a falha na
prestação do serviço de telefonia tenha efetivamente causado danos à esfera extrapatrimonial do consumidor, não há que se falar em configuração do dever de
indenizar. 2. É cediço na doutrina que indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de provocar grave perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos e
nos afetos do homem de senso médio.3. No presente caso, por maiores que tenham sido os aborrecimentos gerados ao Apelado, estes não podem ser elevados
à categoria de abalo moral. 4.Apelo conhecido e provido.5. Unanimidade.Inexistindo, portanto, provas de que a falha na prestação do serviço de telefonia tenha,
efetivamente, causado danos à esfera extrapatrimonial da parte autora, não há que se falar em configuração do dever de indenizar. É esse o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao
conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu que não
se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a
ensejar a inversão do ônus probatório. 3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, §
2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (AgRg no REspnº 1335475/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
23/10/2012,in DJe de 06/11/2012) (Grifei)Finalmente, vale ressaltar que foram distribuídas neste Juízo, em similar intervalo de tempo, inúmeras demandas com a
mesma natureza fática descrita nesta inicial, sem qualquer comprovação individual de dano moral, inexistindo, portanto, prova mínima do fato constitutivo do
direito da parte autora, razão pela qual devem merecer a mesma sorte processual, por se constituírem demandas de massa, com conteúdo claramente
repetitivo.Decido.Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
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Civil.Sem custas judiciais, face aos benefícios da assistência judiciária, ora deferidos.Por fim, em atenção ao disposto no Enunciado n. 139 do FONAJE c/c os
termos do artigo 139, inciso X do Código de Processo Civil oficie-se ao Ministério Público desta Comarca, dando ciência ao Órgão dos termos da presente
decisão para fins de adoção das providências que o caso requer.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição.Turiaçu, 14 de junho de 2018.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478

PROCESSO Nº 0000813-32.2015.8.10.0136 (8182015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ROGENILSON DE JESUS OLIVEIRA
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA ( OAB 3639-MA )

REQUERIDO: CLARO S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo n.: 813-32.2015.8.10.0136 (8182015)Requerente: Rogeilson de Jesus OliveiraRequerida: Claro S/ASENTENÇA Dispensado o relatório nos termos do
art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento.Ab initio, verifico tratar-se de ação de cunho indenizatório ajuizada em face da operadora CLARO S/A, na qual a parte
autora requer, em síntese, indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviço na rede de telefonia móvel.Nesse compasso, sem
digressões jurídicas desnecessárias, in casu, verifica-se que o feito comporta julgamento imediato do pedido, eis que satisfatoriamente instruído, tendo as partes,
por ocasião da audiência realizada, dispensado a produção de provas outras, haja vista que lhes fora facultado o exercício pleno do contraditório judicial.
Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento imediato da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma
obrigação. O preceito é de natureza cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Denego a preliminar suscitada de incompetência do Juizado Especial pela suposta
complexidade da causa, diante da alegada necessidade de realização de perícia. Sem embargos das considerações levantadas em sede de contestação, a
causa sob retina é de natureza simples, cujo bem da vida sob disputa, no caso, a alegada incidência de dever indenizatório por abalo moral é verificável por meio
das provas colacionadas aos autos, não rendendo ensejo à realização de perícia, na medida em que é da demandada o ônus de provar a inexistência de falhas
na prestação de serviços, o que pode se dar, inclusive, por meio documental, independente da avaliação de um terceiro expert.Quanto as demais questões
processuais preliminarmente levantadas pela demandada observo que estas resvalam no próprio mérito da demanda, razão pela qual serão em conjunto com
este analisadas.Assim, diante dos fatos narrados na inicial, a questão controvertida cinge-se em aferir acerca da existência de falha na prestação de serviço de
telefonia móvel fornecido pela empresa demandada, capaz de gerar dano moral a parte demandante.Neste diapasão, no que diz respeito ao serviço de
telecomunicação este fora elevado à categoria de serviço essencial à luz do disposto no artigo 10 da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de
greve, donde se conclui, com espeque nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que as empresas prestadoras de tais serviços são
obrigadas a fornecê-los de modo adequado, eficiente, seguro e, sendo essenciais, como é o caso da telefonia móvel, contínuo.Logo, em sendo constatada a
interrupção indevida de serviço essencial abre-se à possibilidade da incidência, ao menos em tese, à vista do caso concreto, de abalo moral e,
consequentemente, o dever de repará-lo. Isto porque, o artigo 10, inciso III da Constituição Federal plasmou como um dos pilares da cidadania a dignidade da
pessoa humana, nesta compreendida à proteção a todos os direitos da personalidade.Nessa toada, o próprio texto constitucional previu no seu artigo 5º, incisos
V e X, respectivamente, que são assegurados como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de
indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a
imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso dos autos, restou isento de dúvidas a falha na prestação do
serviço de telecomunicação destacado nos autos, haja vista tratar-se de fato de conhecimento público e notório, independente de prova, nos termos do artigo
374, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que são, de fato, recorrentes neste Município as interrupções de sinal da telefonia móvel da operadora
demandada.Verifica-se ainda, em reforço à conclusão a que se chega, que a despeito das alegações apresentadas em sede de contestação, a demandada não
se desincumbiu do ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade quanto à falha apresentada na prestação de serviços essenciais pelos quais se
obrigou a prestar e é remunerada pelo consumidor.Portanto, ressoa incontroversa a apontada falha na prestação de serviço essencial de telecomunicação,
sendo, portanto, preenchido o primeiro dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita. Resta apreciar, haja vista tratar-se de
responsabilidade civil objetiva, a incidência dos seus demais elementos, quais sejam, nexo causal e dano.Assim, no caso vertente, analisando as provas
colacionadas nos autos, é difícil vislumbrar a efetiva incidência de ofensa moral em relação a parte demandante. E assim o considero a partir das seguintes
premissas jurígenas: O caso sob retina não revela tratar-se de hipótese de dano in re ipsa, ou seja, aquele presumido que se perfaz de modo automático,
independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Aliás, tomando-se por base o repositório de jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não se verifica a controvérsia estampada nos autos como sendo uma daquelas que se categoriza pelo Colendo Tribunal como dano moral
presumido.Insta ainda salientar que estabelecido que a presente controvérsia depende da produção de provas, a inversão do ônus probando que fora deferida
nestes autos teve o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor sem, contudo, poder isentá-lo totalmente de fazer prova mínima do direito alegado,
cujo ônus lhe incumbe por força do disposto no artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil. Ou por outras palavras, a inversão do ônus da prova não é
absoluta a ponto de determinar que o consumidor nada prove acerca dos fatos que alega, conforme vem se consolidando a jurisprudência das Cortes Estaduais
de Justiça (TJ/SC AC 2012.068861-2).Deve-se entender que o ônus probando transferido à parte adversa diz respeito àqueles fatos em relação aos quais há
insuficiência pessoal do consumidor em comprová-los. No caso dos autos, é da parte autora o ônus de comprovar a violação dos seus direitos da personalidade,
a partir da conduta omissiva da operadora de telefonia, haja vista que fora o autor quem afirmara que sofrera o abalo moral.Nesse sentido, vale observar as
lições do Ministro Paulo Sanseverino. Vejamos:"Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja,
o consumidor como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus
de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois
pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do
CPC." (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva. 2002.
p.338).Ora, conquanto a parte demandante tenha alegado, esta não juntou aos autos nenhuma comprovação de que sofrera, efetivamente, algum dano em seus
direitos da personalidade, limitando-se a narrar aborrecimento ou alguma perda material por ter ficado privada do uso do serviço telefônico. Não se vê nesses
autos a juntada de nenhum protocolo de reclamação feito diretamente pelo consumidor à operadora após a normalização do serviço, ou mesmo perante a
ANATEL durante a paralisação deste, quer seja por meio de telefone fixo, quer seja por meio eletrônico ou ainda perante o Ministério Público desta Comarca, o
que indicaria, de modo mais plausível, o transtorno que a parte alega ter sofrido. Em síntese, não é razoável admitir que, não só a parte autora, quanto centenas
de outras pessoas que ajuizaram demandas neste Juizado Especial com idêntica causa de pedir e pedido, e que se dizem moralmente prejudicadas, não
realizaram nenhuma reclamação formal, cuja cópia pudesse ser juntada aos autos para corroborar com as suas alegações, quando se verifica que esta seria a
primeira das providências diante da falha na prestação do serviço, pelo menos do que ordinariamente acontece.Desse modo, vejo nos autos estampada
alegação autoral por demais genérica, sem nenhuma comprovação concreta, firme e segura acerca do abalo moral que a parte diz ter experimentado, o que
recomenda que não só esta, quanto tantas outras demandas de idêntica natureza e produção probatória estéril, sejam indeferidas com o escopo de se evitar a
propagação de lides temerárias e, consequentemente, a banalização do dano moral. Frise-se que o dano moral ou extrapatrimonial é aquele prejuízo que afeta
os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima, sendo mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação extensiva. Assim nos ensina
Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade,
ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Nessas premissas, será dano moral aquele
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prejuízo que prove de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um desconforto grave e sério, em face de
condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido. Assim sendo, a despeito da essencialidade do serviço e dos fatos esboçados na inicial, não
foram juntadas quaisquer provas capazes de demonstrar a situação de excepcionalidade, que fugisse à "normalidade", que causasse a parte autora efetivo
prejuízo moral, senão mero aborrecimento ou frustração pela falta de um serviço.Ademais, conquanto se verifique ser a demandada a única operadora de
telefonia móvel em funcionamento nesta cidade, não se desconhece que esse não é o único meio de comunicação existente e, somado a isso, não há registro ou
comprovação nos autos de que nos dias em que a operadora demandada ficou com os serviços indisponíveis, tenha, também, havido um blackout em todos os
outros meios de comunicação disponíveis neste Município.Ou seja, embora não se desconheça a facilidade que o uso dos telefones móveis agrega à rotina das
pessoas para resolver problemas, fazer operações bancárias, entre outras comodidades, não se pode afirmar que tal inoperância tenha deixado as pessoas
totalmente incomunicáveis, quando há outros meios de comunicação, tais como a telefonia fixa, correio eletrônico, dentre outros para qualquer emergência.Com
tais argumentos, in casu, deixa-se claro que, os fatos trazidos à apreciação não são ensejadores de danos morais, isso na extensão em que o mesmo é
entendido pela doutrina e pela jurisprudência, vez que tem sido pacífico o entendimento de que meros transtornos ou aborrecimentos do dia a dia, não
configuram abalo moral e, por conseguinte, não ensejam reparação.A simples alegação de má prestação de serviço não gera o dever de indenizar, eis que
necessária a comprovação de que a ausência de o serviço tenha gerado danos extrapatrimoniais.Sendo assim, frise-se que, para o reconhecimento do dano
moral este deve restar indubitavelmente configurado, não se devendo confundi-lo com meros dissabores ou sensibilidade exacerbada, por tais sentimentos
fazerem parte da vida cotidiana, presentes, inevitavelmente, em situações corriqueiras, sob pena de banalização do instituto e estímulo uma corrida ao Judiciário
por triviais aborrecimentos.Assim, conclui-se que a parte autora não teve violados os seus direitos da personalidade, mas apenas fora submetida a um dissabor
ou aborrecimento, sendo certo que estes não ensejam a ocorrência do dano moral. Essa posição encontra-se sedimentada na jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, em casos análogos:TJMA. QUINTA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL Nº 392-52.2014.8.10.0144(27613/2017) -SÃO PEDRO
DA ÁGUA BRANCA. Relator: Desembargador RICARDO DUAILIBE. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Serviço de telefonia móvel. Má Prestação do serviço. Sinal
telefônico indisponível. Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Inexistindo provas de que a falha na
prestação do serviço de telefonia tenha efetivamente causado danos à esfera extrapatrimonial do consumidor, não há que se falar em configuração do dever de
indenizar. 2. É cediço na doutrina que indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de provocar grave perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos e
nos afetos do homem de senso médio.3. No presente caso, por maiores que tenham sido os aborrecimentos gerados ao Apelado, estes não podem ser elevados
à categoria de abalo moral. 4.Apelo conhecido e provido.5. Unanimidade.Inexistindo, portanto, provas de que a falha na prestação do serviço de telefonia tenha,
efetivamente, causado danos à esfera extrapatrimonial da parte autora, não há que se falar em configuração do dever de indenizar. É esse o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao
conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu que não
se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a
ensejar a inversão do ônus probatório. 3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, §
2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (AgRg no REspnº 1335475/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
23/10/2012,in DJe de 06/11/2012) (Grifei)Finalmente, vale ressaltar que foram distribuídas neste Juízo, em similar intervalo de tempo, inúmeras demandas com a
mesma natureza fática descrita nesta inicial, sem qualquer comprovação individual de dano moral, inexistindo, portanto, prova mínima do fato constitutivo do
direito da parte autora, razão pela qual devem merecer a mesma sorte processual, por se constituírem demandas de massa, com conteúdo claramente
repetitivo.Decido.Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.Sem custas judiciais, face aos benefícios da assistência judiciária, ora deferidos.Por fim, em atenção ao disposto no Enunciado n. 139 do FONAJE c/c os
termos do artigo 139, inciso X do Código de Processo Civil oficie-se ao Ministério Público desta Comarca, dando ciência ao Órgão dos termos da presente
decisão para fins de adoção das providências que o caso requer.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição.Turiaçu, 14 de junho de 2018.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478

PROCESSO Nº 0000816-84.2015.8.10.0136 (8212015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: OSVALDO LUIZ FEITOSA COSTA
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA ( OAB 3639-MA )

REQUERIDO: CLARO SA
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo n.: 816-84.2015.8.10.0136 (8212015)Requerente: Osvaldo Luiz Feitosa CostaRequerida: Claro S/ASENTENÇA Dispensado o relatório nos termos do
art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento.Ab initio, verifico tratar-se de ação de cunho indenizatório ajuizada em face da operadora CLARO S/A, na qual a parte
autora requer, em síntese, indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviço na rede de telefonia móvel.Nesse compasso, sem
digressões jurídicas desnecessárias, in casu, verifica-se que o feito comporta julgamento imediato do pedido, eis que satisfatoriamente instruído, tendo as partes,
por ocasião da audiência realizada, dispensado a produção de provas outras, haja vista que lhes fora facultado o exercício pleno do contraditório judicial.
Portanto, presentes as condições que ensejam o julgamento imediato da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma
obrigação. O preceito é de natureza cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302).Assim, diante dos fatos narrados na inicial, a questão controvertida cinge-se em aferir
acerca da existência de falha na prestação de serviço de telefonia móvel fornecido pela empresa demandada, capaz de gerar dano moral a parte
demandante.Neste diapasão, no que diz respeito ao serviço de telecomunicação este fora elevado à categoria de serviço essencial à luz do disposto no artigo 10
da Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, donde se conclui, com espeque nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do
Consumidor, que as empresas prestadoras de tais serviços são obrigadas a fornecê-los de modo adequado, eficiente, seguro e, sendo essenciais, como é o caso
da telefonia móvel, contínuo.Logo, em sendo constatada a interrupção indevida de serviço essencial abre-se à possibilidade da incidência, ao menos em tese, à
vista do caso concreto, de abalo moral e, consequentemente, o dever de repará-lo. Isto porque, o artigo 10, inciso III da Constituição Federal plasmou como um
dos pilares da cidadania a dignidade da pessoa humana, nesta compreendida à proteção a todos os direitos da personalidade.Nessa toada, o próprio texto
constitucional previu no seu artigo 5º, incisos V e X, respectivamente, que são assegurados como direito e garantia fundamental do indivíduo o direito de
resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral e à imagem; e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida
privada, a integridade corporal, a honra e a imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso dos autos,
restou isento de dúvidas a falha na prestação do serviço de telecomunicação destacado nos autos, haja vista tratar-se de fato de conhecimento público e notório,
independente de prova, nos termos do artigo 374, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que são, de fato, recorrentes neste Município as interrupções de
sinal da telefonia móvel da operadora demandada.Verifica-se ainda, em reforço à conclusão a que se chega, que a despeito das alegações apresentadas em
sede de contestação, a demandada não se desincumbiu do ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade quanto à falha apresentada na
prestação de serviços essenciais pelos quais se obrigou a prestar e é remunerada pelo consumidor.Portanto, ressoa incontroversa a apontada falha na prestação
de serviço essencial de telecomunicação, sendo, portanto, preenchido o primeiro dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita. Resta
apreciar, haja vista tratar-se de responsabilidade civil objetiva, a incidência dos seus demais elementos, quais sejam, nexo causal e dano.Assim, no caso
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vertente, analisando as provas colacionadas nos autos, é difícil vislumbrar a efetiva incidência de ofensa moral em relação a parte demandante. E assim o
considero a partir das seguintes premissas jurígenas: O caso sob retina não revela tratar-se de hipótese de dano in re ipsa, ou seja, aquele presumido que se
perfaz de modo automático, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Aliás, tomando-se por base o repositório de
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica a controvérsia estampada nos autos como sendo uma daquelas que se categoriza pelo
Colendo Tribunal como dano moral presumido.Insta ainda salientar que estabelecido que a presente controvérsia depende da produção de provas, a inversão do
ônus probando que fora deferida nestes autos teve o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor sem, contudo, poder isentá-lo totalmente de fazer
prova mínima do direito alegado, cujo ônus lhe incumbe por força do disposto no artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil. Ou por outras palavras, a
inversão do ônus da prova não é absoluta a ponto de determinar que o consumidor nada prove acerca dos fatos que alega, conforme vem se consolidando a
jurisprudência das Cortes Estaduais de Justiça (TJ/SC AC 2012.068861-2).Deve-se entender que o ônus probando transferido à parte adversa diz respeito
àqueles fatos em relação aos quais há insuficiência pessoal do consumidor em comprová-los. No caso dos autos, é da parte autora o ônus de comprovar a
violação dos seus direitos da personalidade, a partir da conduta omissiva da operadora de telefonia, haja vista que fora o autor quem afirmara que sofrera o abalo
moral.Nesse sentido, vale observar as lições do Ministro Paulo Sanseverino. Vejamos:"Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a
proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário,
a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o
ônus probatório do consumidor não é tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida.
Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do
consumidor. Em relação a estes dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição
do encargo probatório do art. 333 do CPC." (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a defesa do
consumidor. São Paulo: Saraiva. 2002. p.338).Ora, conquanto a parte demandante tenha alegado, esta não juntou aos autos nenhuma comprovação de que
sofrera, efetivamente, algum dano em seus direitos da personalidade, limitando-se a narrar aborrecimento ou alguma perda material por ter ficado privada do uso
do serviço telefônico. Não se vê nesses autos a juntada de nenhum protocolo de reclamação feito diretamente pelo consumidor à operadora após a normalização
do serviço, ou mesmo perante a ANATEL durante a paralisação deste, quer seja por meio de telefone fixo, quer seja por meio eletrônico ou ainda perante o
Ministério Público desta Comarca, o que indicaria, de modo mais plausível, o transtorno que a parte alega ter sofrido. Em síntese, não é razoável admitir que, não
só a parte autora, quanto centenas de outras pessoas que ajuizaram demandas neste Juizado Especial com idêntica causa de pedir e pedido, e que se dizem
moralmente prejudicadas, não realizaram nenhuma reclamação formal, cuja cópia pudesse ser juntada aos autos para corroborar com as suas alegações,
quando se verifica que esta seria a primeira das providências diante da falha na prestação do serviço, pelo menos do que ordinariamente acontece.Desse modo,
vejo nos autos estampada alegação autoral por demais genérica, sem nenhuma comprovação concreta, firme e segura acerca do abalo moral que a parte diz ter
experimentado, o que recomenda que não só esta, quanto tantas outras demandas de idêntica natureza e produção probatória estéril, sejam indeferidas com o
escopo de se evitar a propagação de lides temerárias e, consequentemente, a banalização do dano moral. Frise-se que o dano moral ou extrapatrimonial é
aquele prejuízo que afeta os ânimos psíquicos, morais ou intelectuais da vítima, sendo mensurado pela doutrina e jurisprudência através de interpretação
extensiva. Assim nos ensina Sílvio de Salvo Venosa: (...). O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à
imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo, etc. (Venosa. Direito Civil. 4ª ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 39/40 - grifo nosso).Nessas
premissas, será dano moral aquele prejuízo que prove de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento, ou seja, um
desconforto grave e sério, em face de condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo ofendido. Assim sendo, a despeito da essencialidade do serviço e
dos fatos esboçados na inicial, não foram juntadas quaisquer provas capazes de demonstrar a situação de excepcionalidade, que fugisse à "normalidade", que
causasse a parte autora efetivo prejuízo moral, senão mero aborrecimento ou frustração pela falta de um serviço.Ademais, conquanto se verifique ser a
demandada a única operadora de telefonia móvel em funcionamento nesta cidade, não se desconhece que esse não é o único meio de comunicação existente e,
somado a isso, não há registro ou comprovação nos autos de que nos dias em que a operadora demandada ficou com os serviços indisponíveis, tenha, também,
havido um blackout em todos os outros meios de comunicação disponíveis neste Município.Ou seja, embora não se desconheça a facilidade que o uso dos
telefones móveis agrega à rotina das pessoas para resolver problemas, fazer operações bancárias, entre outras comodidades, não se pode afirmar que tal
inoperância tenha deixado as pessoas totalmente incomunicáveis, quando há outros meios de comunicação, tais como a telefonia fixa, correio eletrônico, dentre
outros para qualquer emergência.Com tais argumentos, in casu, deixa-se claro que, os fatos trazidos à apreciação não são ensejadores de danos morais, isso na
extensão em que o mesmo é entendido pela doutrina e pela jurisprudência, vez que tem sido pacífico o entendimento de que meros transtornos ou
aborrecimentos do dia a dia, não configuram abalo moral e, por conseguinte, não ensejam reparação.A simples alegação de má prestação de serviço não gera o
dever de indenizar, eis que necessária a comprovação de que a ausência de o serviço tenha gerado danos extrapatrimoniais.Sendo assim, frise-se que, para o
reconhecimento do dano moral este deve restar indubitavelmente configurado, não se devendo confundi-lo com meros dissabores ou sensibilidade exacerbada,
por tais sentimentos fazerem parte da vida cotidiana, presentes, inevitavelmente, em situações corriqueiras, sob pena de banalização do instituto e estímulo uma
corrida ao Judiciário por triviais aborrecimentos.Assim, conclui-se que a parte autora não teve violados os seus direitos da personalidade, mas apenas fora
submetida a um dissabor ou aborrecimento, sendo certo que estes não ensejam a ocorrência do dano moral. Essa posição encontra-se sedimentada na
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em casos análogos:TJMA. QUINTA CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL Nº
392-52.2014.8.10.0144(27613/2017) -SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA. Relator: Desembargador RICARDO DUAILIBE. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Serviço
de telefonia móvel. Má Prestação do serviço. Sinal telefônico indisponível. Ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1. Inexistindo provas de que a falha na prestação do serviço de telefonia tenha efetivamente causado danos à esfera extrapatrimonial do
consumidor, não há que se falar em configuração do dever de indenizar. 2. É cediço na doutrina que indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de provocar
grave perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos e nos afetos do homem de senso médio.3. No presente caso, por maiores que tenham sido os
aborrecimentos gerados ao Apelado, estes não podem ser elevados à categoria de abalo moral. 4.Apelo conhecido e provido.5. Unanimidade.Inexistindo,
portanto, provas de que a falha na prestação do serviço de telefonia tenha, efetivamente, causado danos à esfera extrapatrimonial da parte autora, não há que se
falar em configuração do dever de indenizar. É esse o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA
7/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.1. É firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da
alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias,
cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma mínima
prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. 3. O recurso revela-se
manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação
de multa (AgRg no REspnº 1335475/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 23/10/2012,in DJe de 06/11/2012) (Grifei)Finalmente, vale
ressaltar que foram distribuídas neste Juízo, em similar intervalo de tempo, inúmeras demandas com a mesma natureza fática descrita nesta inicial, sem
qualquer comprovação individual de dano moral, inexistindo, portanto, prova mínima do fato constitutivo do direito da parte autora, razão pela qual devem
merecer a mesma sorte processual, por se constituírem demandas de massa, com conteúdo claramente repetitivo.Decido.Em face do exposto, JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas judiciais, face aos benefícios
da assistência judiciária, ora deferidos.Por fim, em atenção ao disposto no Enunciado n. 139 do FONAJE c/c os termos do artigo 139, inciso X do Código de
Processo Civil oficie-se ao Ministério Público desta Comarca, dando ciência ao Órgão dos termos da presente decisão para fins de adoção das providências que
o caso requer.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.Turiaçu, 14 de junho de
2018.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Resp: 186478
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PROCESSO Nº 9000416-19.2012.8.10.0136 (904162012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARILURDES DE JESUS
ADVOGADO: DRA. MARITÔNIA FERREIRA SÁ ( OAB 8267-MA )

REQUERIDO: BANCO BMC

Processo nº. 416-19/2012Classe: Ação de Repetição de IndébitoRequerente: Marilurdes de JesusRequerido (a): Banco BMC SENTENÇA Dispensado o relatório,
nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a fundamentar. De início, observo que a petição inicial não fora instruída com os documentos indispensáveis à
propositura da ação. À inicial foram juntados os documentos de fls. 09/10. Despacho de fl. 11, determinando a intimação da parte autora, por seu procurador, via
DJE, para que no prazo de 10 (dez) dias emendasse à inicial, providenciando cópia do comprovante de residência em nome da autora, procuração pública, bem
como cópia do cartão benefício, sob pena de extinção do feito. Certidão de fl. 12, informando o transcurso do prazo sem a realização da emenda processual
determinada.Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Passo à fundamentação.Ora, no caso sob retina, observo que, a despeito da determinação de
emenda da inicial, a parte se mantive silente, o que rende ensejo à aplicação do disposto no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, indeferindo-
se, destarte, à petição inicial.Assim, em sendo indeferida a petição inicial conclui-se pela inevitável extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, inciso I do Código de Processo Civil, sem prejuízo da parte, futuramente e se assim desejar, apresentar novo pedido em juízo, juntando os documentos
faltantes. Decido Ante o exposto, com fundamento no disposto no parágrafo único do art. 321 c/c 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas, dada à assistência judiciária gratuita, ora deferida.Após o trânsito em julgado, arquive-se com
baixa na distribuição.Intimem-se. Publique-se. Registre-se.Uma via desta decisão será utilizada como MANDADO, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça,
que fica autorizado a fazer uso das prerrogativas do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil, aplicado por analogia. Turiaçu/MA, 20 de fevereiro de
2017.Urbanete de Angiolis SilvaJuíza de Direito Titular da Comarca de Turiaçu/MA Resp: 186478

Tutóia

PROCESSO Nº 0000701-55.2018.8.10.0137 (7012018)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU
RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: CAMILO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS CANAVIEIRA FONSECA ( OAB 10661-MA )

RÉU:

D E S P A C H ODESIGNO o dia 03/10/2019, às 10:30 horas, para realização da audiência de justificação.Proceda a Secretaria às intimações
necessárias.Advirta-se a parte autora a comparecer acompanhada de suas testemunhas.Cumpra-se. Resp: 83951

PROCESSO Nº 0001236-52.2016.8.10.0137 (12362016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: ANDREIA SILVA DE SOUSA
ADVOGADO: WALLAS KENARD EVANGELISTA LIMA ( OAB 9968-PI )

REU: LINA ROSA SILVA DE SOUSA e RODRIGO

DESPACHODEFIRO O PEDIDO DE FLS. RETRO.DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE PELO PRAZO DE UM ANO NA FORMA DO ARTIGO 316 DO
CPC.INTIME-SE.SECRETARIA, MANTENHA OS AUTOS NA SECRETARIA DURANTE A SUSPENSÃO.CUMPRA-SE.TUTÓIA/MA, 02/09/2019.JUIZ
FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGA.TITULAR DA COMARCA DE TUTÓIA. Resp: 193177

PROCESSO Nº 0001263-35.2016.8.10.0137 (12632016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA REIS
ADVOGADO: EMERSON RODRIGUES DE AGUIAR ( OAB 6564-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUMIOR (OAB 19411-A - MA)
ADVOGADO:BERNARDO ESPINDULA DOS SANTOS FILHO (OAB 12886-A - MA

PROCESSO Nº. 12632016DESPACHO Defiro o pedido de fls. 231, concedendo o prazo de 15 dias para retirada do referido
documento e 15 dias para a baixa definitiva do referido gravame, sob pena da aplicação da multa de fls. 210.Secretaria, proceda a
entrega do referido documento mediante protocolo, certificando nos autos. Certifique-se a tempestividade da petição de fls. 230 e
233.Analisando os autos, verifica-se que houve imposição de gravame do veículo de propriedade de JOSÉ RAIMUNDO
FERREIRA REIS, porém tal gravame foi vinculado a pessoa de FRANCISCO ARAÚJO CARVALHO e BANCO BRADESCO, assim,
tendo em vista que tal transação aparenta crime de estelionato, retire-se cópias e encaminhe para delegacia de polícia para que
instaure procedimento criminal para apurar a responsabilidade criminal das partes envolvidas.Cumpra-se.Tutóia (MA), 26 de
agosto de 2019. FRANCISCO EDUARDO GIRAO BRAGAJuiz de DireitoTitular da Comarca de Tutóia Resp: 83951
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PROCESSO Nº 0000134-58.2017.8.10.0137 (1342017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: PEDRO JOSÉ SANTOS DE FREITAS
ADVOGADO: CYNTHIA SOARES DE CALDAS ( OAB 8944-MA )

REQUERIDO: BANCO SANTANDER FINANCIAMOS
ADVOGADOS: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO - OAB/RJ 87929

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.Tendo as partes entrado em acordo conforme termo de fls. 46/47,
presentes os pressupostos legais, estando o termo de acordo bem representado, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o acordo de vontades formalizado
entre os interessados.A RESOL - GP - 112013 traz que:Art. 1º Os autos processuais findos dos Juizados Especiais Cíveis serão
eliminados após o prazo de 120 dias da data do arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença.§1º
Na sessão de conciliação e na prolação da sentença, as partes serão cientificadas do estabelecido no caput deste artigo e
formalmente notificadas de que poderão, encerrado o processo e decorridos os prazos legais, mediante requerimento ao secretário
judicial, retirar os documentos originais que juntaram aos autos.(.)Logo, os autos processuais findos dos Juizados Especiais Cíveis
serão eliminados após o prazo de 120 dias da data do arquivamento definitivo este considerado a partir do cumprimento da
sentença.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Tutóia (MA), 28 de agosto de 2019.
FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGAJUIZ DE DIREITO Resp: 83951

PROCESSO Nº 0000592-12.2016.8.10.0137 (5922016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO COSTA PEDROSA
ADVOGADO: IGOR FONTENELE CRUZ ( OAB 7590-PI )

REQUERIDO: BANCO BMG S.A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB/SP 327026

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.Tendo as partes entrado em acordo conforme termo de fls. 68/70,
presentes os pressupostos legais, estando o termo de acordo bem representado, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o acordo de vontades formalizado
entre os interessados.A RESOL - GP - 112013 traz que:Art. 1º Os autos processuais findos dos Juizados Especiais Cíveis serão
eliminados após o prazo de 120 dias da data do arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença.§1º
Na sessão de conciliação e na prolação da sentença, as partes serão cientificadas do estabelecido no caput deste artigo e
formalmente notificadas de que poderão, encerrado o processo e decorridos os prazos legais, mediante requerimento ao secretário
judicial, retirar os documentos originais que juntaram aos autos.(.)Logo, os autos processuais findos dos Juizados Especiais Cíveis
serão eliminados após o prazo de 120 dias da data do arquivamento definitivo este considerado a partir do cumprimento da
sentença.Expeça-se alvará para levantamento da quantia apresentada no termo de acordo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Tutóia (MA), 28 de agosto de 2019.FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGAJUIZ DE DIREITO Resp: 83951

PROCESSO Nº 0000649-64.2015.8.10.0137 (6492015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PINTO
ADVOGADO: EVERALDO DE JESUS BEZERRA SANTOS ( OAB 10529-MA )

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO: WILLIAN BATISTA NÉSIO ( OAB 12.650-MA ) E IVAN MACÊDO DE ANDRADE MOREIRA - OAB/MA 12651-A

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na
forma do art. 487, I, do CPC.Por outro lado, CONDENO a parte autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, de maneira que deverá a pagar
multa de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 81 do CPC, em favor do Estado do Maranhão.Defiro pedido feito em
Contestação, determinando que todas as publicações, intimações e demais atos de comunicação referentes ao processo sejam
feitas em nome dos advogados William Batista Nésio inscrita na OAB/MA nº. 12.650-A e Ivan Macêdo de Andrade Moreira
OAB/MA 12.651A.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sem custas.
Tutóia (MA), 28 de agosto de 2019.
FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGAJUIZ DE DIREITO Resp: 83951
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PROCESSO Nº 0000774-32.2015.8.10.0137 (7742015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUIZA PINTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: EVERALDO DE JESUS BEZERRA SANTOS ( OAB 10529-MA )

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO S.A
ADVOGADOS: DAYANNE FERNANDES COSTA CALAND - OAB/MA 11017 - SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO
DUARTE - OAB/PE 28.490

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na
forma do art. 487, I, do CPC.Por outro lado, CONDENO a parte autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, de maneira que deverá a pagar
multa de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), nos termos do art. 81 do CPC, em favor do Estado do Maranhão.Defiro
pedido feito em Contestação, determinando que todas as publicações, intimações e demais atos de comunicação referentes ao
processo sejam feitas em nome da advogada Suellen Poncell do Nascimento, inscrita na OAB/PE nº. 28.490.Publique-se. Registre-
se. Intimem-se.Sem custas.
Tutóia (MA), 28 de agosto de 2019.
FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGAJUIZ DE DIREITO Resp: 83951

PROCESSO Nº 0000969-46.2017.8.10.0137 (9692017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA ANTONIA DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO: EVERALDO DE JESUS BEZERRA SANTOS ( OAB 10529-MA )

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADOS: DAYANNE FERNANDES COSTA CALAND - OAB/MA 11017

Desta feita, HOMOLOGO por sentença a desistência formulada e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente processo, sem
apreciação de seu mérito, nos termos do art. 485, VIII, do supracitado diploma legal. Sem custas e honorários advocatícios.
Publicada esta em audiência. Partes presentes intimadas. Intime-se. Resp: 83951
Tutóia, 26/08/2019
FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGA
Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0001379-07.2017.8.10.0137 (13792017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA ALVES DA COSTA
ADVOGADO: EVERALDO DE JESUS BEZERRA SANTOS ( OAB 10529-MA )

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADOS: DAYANNE FERNANDES COSTA CALAND - OAB/MA 11017

Desta feita, HOMOLOGO por sentença a desistência formulada e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente processo, sem
apreciação de seu mérito, nos termos do art. 485, VIII, do supracitado diploma legal. Sem custas e honorários advocatícios.
Publicada esta em audiência. Partes presentes intimadas. Intime-se. Resp: 83951
Tutóia, 26 de agosto de 2019
FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGA
Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0001404-20.2017.8.10.0137 (14042017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA
ADVOGADO: EVERALDO DE JESUS BEZERRA SANTOS ( OAB 10529-MA )

REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM S/A
ADVOGADOS: FLORINDO ALVES DOS REIS NETO - OAB/MA 13152

Desta feita, HOMOLOGO por sentença a desistência formulada e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente processo, sem
apreciação de seu mérito, nos termos do art. 485, VIII, do supracitado diploma legal. Sem custas e honorários advocatícios.
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Publicada esta em audiência. Partes presentes intimadas. Intime-se. Tutóia,(MA), 26 de agosto de 2019. as) Francisco Eduardo
Girão Braga. Juiz de Direito da Comarca de Tutóia". Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo que, após de lido e
achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes. Resp: 83951
Tutóia,(MA), 26 de agosto de 2019.
Francisco Eduardo Girão Braga. Juiz de Direito da Comarca de Tutóia

PROCESSO Nº 0002339-60.2017.8.10.0137 (23392017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS CRUZ
ADVOGADO: LIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS ( OAB 8520-MA )

REQUERIDO: BANCO PAN
ADVOGADOS: FLORINDO ALVES DOS REIS NETO - OAB/MA 13152 - ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE
23255

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 269, I, do CPC, confirmo a liminar alhures deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
para condenar BANCO PAN a pagar ao autor ANTONIO LOPES DE SOUSA a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos
danos morais sofridos, conforme delineado na fundamentação, corrigidos monetariamente pelo INPC, mais juros legais de 1% ao
mês, nos termos da Súmula 362 do STJ, bem como proceder ao cancelamento do cartão bem como de eventuais débitos
existentes em decorrência deste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais).Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Sem custas e sem honorários.Publique-se. Registre-se.
Intime-se.
Tutóia (MA), 28 de agosto de 2019.
FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGAJUIZ DE DIREITO Resp: 83951

Viana

Primeira Vara de Viana

PROCESSO Nº 0000020-90.2016.8.10.0061 (202016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: DIONIZIO FRANÇA MORAES
REQUERIDO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11.442-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 95
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0000145-24.2017.8.10.0061 (1452017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: AMANDINA ALVES
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23.255-PE )
DESPACHO DE FLS. 90
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0000152-16.2017.8.10.0061 (1522017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOÃO DOS SANTOS
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11.442-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 90
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Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0000155-68.2017.8.10.0061 (1552017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MANOEL DE JESUS PINHEIRO MOTA
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JUNIOR ( OAB 19.411-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 87
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 19 de agosto de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO .-Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0000157-38.2017.8.10.0061 (1572017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOANA LINHARES FERREIRA 
ADVOGADO: ANTONIO DENIS PEREIRA SILVA ( OAB 16010-MA ) e EDISON LINDOSO SANTOS ( OAB 13015-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
DESPACHO DE FLS. 104
Intime-se o(a) embargado(a), por seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer resposta aos embargos de
declaração.Superado esse prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.Cumpra-se. Viana/Ma, 22 de agosto de
2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara

PROCESSO Nº 0000167-82.2017.8.10.0061 (1672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ROSANIRA ALVES AIRES DA SILVA
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119.859-SP )
DESPACHO DE FLS.
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0000169-52.2017.8.10.0061 (1692017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARLI RIBEIRO MENDONÇA
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 128.341-SP )
DESPACHO DE FLS. 68
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0000177-29.2017.8.10.0061 (1772017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA TEODORA GARCES MENDES
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23.255-PE )
DESPACHO DE FLS. 91
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0000214-56.2017.8.10.0061 (2142017)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: SEBASTIÃO VIANA SÁ
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119.859-SP )
DESPACHO DE FLS. 86
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 19 de agosto de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO .-Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0000503-86.2017.8.10.0061 (5032017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ANTENOR SANTOS PEREIRA 
ADVOGADO: ANTONIO DENIS PEREIRA SILVA ( OAB 16010-MA ) e EDISON LINDOSO SANTOS ( OAB 13015-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A. 
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11.099-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 84
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por serem tempestivos, recebo os recursos e dou-lhes efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intimem-se os recorridos para apresentarem contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, §
2º).Superado esse prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado
do Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara Resp: 91868

PROCESSO Nº 0000740-23.2017.8.10.0061 (7402017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOÃO PEDRO NUNES LINDOSO
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9.348-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 109
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0000757-59.2017.8.10.0061 (7572017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: SEVERINO REIS LINDOSO
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JUNIOR ( OAB 19411-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 51
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0000767-06.2017.8.10.0061 (7672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: DOMINGOS PEREIRA
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 64
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0000821-69.2017.8.10.0061 (8212017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ROSA DALVA RIBEIRO
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9.348-A-MA )
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DESPACHO DE FLS. 105
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0000829-46.2017.8.10.0061 (8292017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: PERCINA ANTONIA MAFRA PINTO
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: DR. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB-PE: 23.255
DESPACHO DE FLS. 74
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0000900-48.2017.8.10.0061 (9002017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOANA DE JESUS ALMEIDA BRITO
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JUNIOR ( OAB 19.411-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 73
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001048-59.2017.8.10.0061 (10482017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: DEILSON SILVA ARAÚJO
ADVOGADO: LEANDRO DIAS GOULÃO FILHO ( OAB 18.020-A-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENÉRGÉTICA DO ESTADO DO MARANHÃO - CEMAR
D E S P A C H O DE FLS. 68
Intime-se a parte autora, através do seu advogado, para efetuar o pagamento das custas de desarquivamento no prazo de 15
(quinze) dias.Efetuado o pagamento proceda com o desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial, conforme
requerido às fls. 67 .Após rearquivem-se os autos.Viana/Ma,11 de julho de 2019 Odete Maria Pessoa Mota Trovão .-Juíza de
Direito Titular da 1ª Vara.

PROCESSO Nº 0001049-44.2017.8.10.0061 (10492017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: LEONICE DAS GRAÇAS CAMPOS SOUZA
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JUNIOR ( OAB 2338-PI )
DESPACHO DE FLS. 89
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001052-96.2017.8.10.0061 (10522017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ANTONIO AIRES MORAES
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JUNIOR ( OAB 19.411-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 68
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 15 de agosto de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO .-Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara
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PROCESSO Nº 0001053-81.2017.8.10.0061 (10532017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARINEIDE AMORIM MORAIS
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR( OAB 11.099-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 53
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001056-36.2017.8.10.0061 (10562017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAIMUNDO CLOVES CAMPOS 
ADVOGADO: EDISON LINDOSO SANTOS ( OAB 13015-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A. 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9.348-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 128
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por serem tempestivos, recebo os recursos e dou-lhes efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intimem-se os recorridos para apresentarem contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, §
2º).Superado esse prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado
do Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 15 de agosto de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO .-Juíza de Direito Titular da
1ª Vara

PROCESSO Nº 0001124-83.2017.8.10.0061 (11242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ARNALDO DE OLIVEIRA VELOSO
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 2338 -PI )
DESPACHO de fls. 90
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001205-13.2009.8.10.0061 (12052009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA BONIFACIA SILVA 
ADVOGADO: FABIO OLIVEIRA MOREIRA ( OAB 8707-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119.859-SP )
DESPACHO DE FLS. 212
Designo audiência una de instrução e julgamento para o dia 01/10/2019, às 08:15hrs. Intimem-se.Cumpra-se.Viana/MA, 22 de
julho de 2019.Odete Maria Pessoa Mota Trovão- Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Viana

PROCESSO Nº 0001315-31.2017.8.10.0061 (13152017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: DORACI TORRES RIBEIRO
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11.442-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 88
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001320-53.2017.8.10.0061 (13202017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA ISABEL MARINHO MORAIS
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11.099-A-MA )

Página 1235 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



DESPACHO DE FLS. 55
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 15 de agosto de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO .-Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001322-23.2017.8.10.0061 (13222017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAIMUNDO OZIMO CARVALHO
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23.255 -PE )
DESPACHO DE FLS. 94
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001336-07.2017.8.10.0061 (13362017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DE JESUS MACHADO SANTOS
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11.442-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 65
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001338-74.2017.8.10.0061 (13382017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: PEDRO GONÇALO TEIXEIRA AZEVEDO
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11.099-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 52
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001340-44.2017.8.10.0061 (13402017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: FELICIANA BARROS CAMARA
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11.442-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 62
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 15 de agosto de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO .-Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001341-29.2017.8.10.0061 (13412017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: PEDRO GONÇALO TEIXEIRA AZEVEDO
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11.099-A-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 90
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 15 de agosto de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO .-Juíza de Direito Titular da 1ª
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Vara

PROCESSO Nº 0001419-23.2017.8.10.0061 (14192017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ARCELINA FERREIRA REIS
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9.348-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 105
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001531-89.2017.8.10.0061 (15312017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: DOMINGAS COSTA TRINDADE
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11.099-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 60
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 15 de agosto de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO .-Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001537-96.2017.8.10.0061 (15372017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ANA RITA CUTRIM AZEVEDO
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9.348-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 92
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 15 de agosto de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO .-Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001542-21.2017.8.10.0061 (15422017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA CELENE CAMARA
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11.442-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 68
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 0001546-58.2017.8.10.0061 (15462017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ROSEMEIRE MORAES TEIXEIRA
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA ( OAB 11.142-A-MA )
DESPACHO DE FLS. 52
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Superado esse
prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a Turma Recursal da Comarca de Pinheiro do Estado do
Maranhão.Cumpra-se. Viana/Ma, 30 de julho de 2019. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara

PROCESSO Nº 9000399-77.2013.8.10.0061 (903992013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MAURÍCIA SILVA SERRA 
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ADVOGADO: FLÁVIO HENRIQUE AIRES PINTO ( OAB 8672-MA )
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 
ADVOGADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ( OAB 28.490-PE )
DESPACHO DE FLS. 142
Defiro o pedido de gratuidade do recurso.Por ser tempestivo, recebo o recurso e dou-lhe efeito devolutivo (Lei nº 9.099/95,
art.43).Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de dez (10) dias (lei nº 9.099/95, art.42, § 2º).Intime-se o(a)
embargado(a), por seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer resposta aos embargos de declaração.Superado
esse prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.Cumpra-se. Viana/Ma, 08 de agosto de 2019. ODETE MARIA
PESSOA MOTA TROVÃO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara

Vitória do Mearim

PROCESSO Nº 360-06.2007.8.10.0140
Ação Declaratória de Reconhecimento de Paternidade c/c Registro de Óbito Tardio
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 360-06.2007.8.10.0140
DENOMINAÇÃO:Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
PARTE(S) REQUERENTE(S): ANTONIO DE JESUS LISBOA MOREIRA E OUTROS
Advogado: Paulo maciel Filho OAB:3332
PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE ABREU E ESTEVÃO DE ABREU
DESPACHOVistos, etc.Considerando o lapso temporal entre o protocolo destes autos até a presente data, determino a intimação
dos requerentes, por intermédio do advogado constituído, via DJE, para informar se ainda tem interesse no prosseguimento do
feito. Em caso positivo, fixo o prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação, para requererem o que entender de direito, sob
pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.Após,
conclusos.Cumpra-se.Vitória do Mearim/MA, 15 de maio de 2019.HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito Titular Resp:
192138

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.177-98.2008.8.10.0140
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTES: L. E. N. B, representada por sua mãe N. B. N., assistidos pelo MPE.
REQUERIDO: H. R. Z. B.
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Alimentos movida por N. B. N e outros, assistidos pelo Ministério Público, em face de H. R. Z. B.
Compulsando os autos, verifico, às fls. 22, que o oficial de justiça deixou de intimar a parte autora no endereço informado na inicial.
É o suficiente relatório. Decido.
Destaco que o Código de Processo Civil vigente preconiza como uma das causas ensejadoras da extinção do processo sem
resolução do mérito quando o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbir (art. 485, III, CPC), o que inclui a
atualização de seu endereço nos autos.
Veja-se que a parte autora deixou de dar impulso ao presente processo, diligência de sua incumbência, bem como não apresentou
manifestação desde a inicial. Ademais, decorrido todo este lapso temporal não apresentou nenhuma manifestação nos autos,
postura que indica não haver interesse no prosseguimento do feito.
Diante do exposto, embasado no artigo 485, III do Código de Processo Civil, julgo a presente lide por sentença, declarando extinto
o processo sem resolução de mérito.
Sem custas e fixação de honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via DJE.
Ciência ao MPE. Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Vitória do Mearim/MA, 12 de junho de 2019.

Haderson Rezende Ribeiro
Juiz de Direito Titular

Vitorino Freire

Primeira Vara de Vitorino Freire

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS
ODoutor RÔMULO LAGO E CRUZ, Juiz de Direito da Primeira Vara da comarca de Vitorino Freire, Estado do Maranhão, no uso
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de suas atribuições legais etc.
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramitam os termos da Ação
Penal nº 18-40.2004.8.10.0062, especialmente ao acusado, RUBENS RAMALHO DE ARAÚJO, “Rubão” ou FLÁVIO
CAVALCANTE, brasileiro, estado civil e profissão ignorados, nascido em 08/04/1963, natural de São Bento/PB, filho de
LourivalRamalho de Araújo e de Celina Mônica de Araújo, Residente e domiciliado em local incerto e não sabido, atualmente em
LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, ficando pelo presente citado para apresentação, em 10(dez) dias, de resposta a acusação,
oportunidade em que poderá alegar tudo o que interesse asua defesa, oferecendo documentos e justificações, especificar provas
pretendidas e arrolar testemunhas, destas requerendo intimações, quando for o caso (art. 396/396-A, do CPP, com redação dada
pela Lei nº 11.719/2008).Pelos fatos narrados na denúncia, que em síntese diz: “breve resumo da denúncia”.Dado e passado
nesta cidade de Vitorino Freire, Maranhão, e Secretaria Judicial da 1ª Vara, aos primeirosdias do mês de setembrodo ano de dois
mil e dezenove. Eu, Maria Luiza Fideles Pereira, Secretária Judicial da 1ª Vara desta Comarca, digitei.
JUIZ RÔMULO LAGO E CRUZ
Titular da 1ª Vara.

Processo n.º 1551-14.2016.8.10.0062 (15512016)
Embargos de Declaração noas autos da Reclamação Cível
Embargante: Claro Celular S/A
Advogado: Dr. FelipeGazola Vieira Marques
Embargado: CleitonCordeiro de Sousa
Advogado: Dr. FranciscoAlex Monteiro de Farias
RESENHA DE ATO ORDINATÓRIO

INTIMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DESPACHO
INTIMAR: Todos os interessados bem como a(s) Parte(s) por seus advogado (a)s, Dr(a)s. FRANCISCOALEX MONTEIRO DE
FARIAS, OAB-MA 8410, para conhecimento da r. DESPACHO proferido por este juízo às ff. 132, a seguir transcrita: “DESPACHO
Tendo em vista os efeitos infringentes dos presentes embargos declaratórios, intime-se o embargado, para, querendo, manifestar-
se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do § 2º, do art. 1.023, do CPC/2015. Vitorino Freire (MA),
30 de julho de 2019. Juiz RÔMULO LAGO E CRUZ Titular da 1ª Vara da Comarca de Vitorino Freire”. Dado e passado nesta
Secretaria Judicial, nesta cidade de Vitorino Freire, Estado do Maranhão, ao 01 de setembro de 2019. Eu, Aurenilde Alves da Silva,
digitei e Maria Luiza Fideles Pereira, Secretária Judicial, assina de ordem do MM Juiz de Direito, art. 255, VII do CPC.

Maria Luiza Fideles Pereira
Secretária Judicial

Assinado de ordem do MM. Juiz Rômulo Lago e Cruz
Juiz Titular da 1ª Vara Cível e Criminal

Processo n.º 2181-70.2016.8.10.0062 (21812016)
Ação Revisional de Vencimentos em face da conversão em URV
Autora: Joselia Gomes da Silva
Advogada: Dra. Nathália Araújo Santos
Réu: Município de Vitorino Freire
RESENHA DE ATO ORDINATÓRIO

INTIMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
INTIMAR: Todos os interessados bem como a(s) Parte(s) por seu(s) advogado (a)s, Dr(a)s. NATHÁLIA ARAÚJO SANTOS,
OAB/MA 13481 e RAFAELA DE SOUSA ARAÚJO, OAB/MA 14953, para conhecimento da r. SENTENÇA proferida por este juízo às
ff. 41/45, a seguir transcrita: “SENTENÇA Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c antecipação de tutela movida por Antônio
Ferreira Gomes em face do Município de Altamira/MA, alegando ter sido classificado em concurso público ofertado por este
município e até o presente momento ainda não fora nomeado, afirmando ainda, a ocorrência de preterição de vagas, pois
candidatos abaixo da sua posição já teriam sido nomeados. Documentos juntados aos autos pela parte autora atestam a
nomeação desta no cargo de professor nível II do Município de Altamira do Maranhão no dia 31/03/2011. Por tal motivo, fora
determinada que a parte autora procedesse à emenda da inicial, nos termos do despacho de fls. 25, devido a notória incoerência
da petição inicial e dos documentos acostados aos autos, esta, por sua vez, não atendeu o referido comando, pois a nova petição
juntada aos autos é, na verdade, praticamente a repetição da primeira. Passo à fundamentação. É exigência da Lei Processual
Civil, dentre outras, que haja uma coerência lógica entre os elementos que compõe a petição inicial (fatos, causa de pedir e
pedido), a fim de que esta se consubstancie num silogismo tal que obvie a apreciação da tutela jurisdicional almejada, sob pena de
inépcia (a contrario sensu, CPC/15, art. 330, § 1º, III). No caso em tela, a parte autora alega ter sido aprovado em concurso público
(Edital nº 001/2007) para o cargo de professor nível I, com área de atuação na sede município, e até o presente momento não teria
sido nomeado para o referido cargo, afirmando inclusive a ocorrência de preterição de vagas, pois candidatos classificados abaixo
de sua posição já teriam nomeados. Todavia, os documentos anexados pela parte autora de fls. 21 e fls. 23, confrontam o que esta
alega, já que se trata de documento referente a sua nomeação para exercer o cargo de professor nível II (fls. 21) e a lista de
aprovados e classificados em cargo de professor nível II - lotação: sede (fls. 23), ou seja, em verdade, o autor foi classificado em
concurso de professor nível II e já foi inclusive nomeado para exercer tal cargo em 31/03/2011. Em face da verificada incoerência,
foi dado o despacho de fls. 25 para que a parte autora emendasse a inicial, não tendo ela porém, acolhido tal comando, uma vez
que a nova petição juntada, é praticamente uma repetição da primeira. Portanto, permaneceu a incoerência entre os pedidos e os
documentos acostados na inicial, pois o que a parte autora por hora pleiteia, em face dos documentos juntados, já fora concedido
pelo Município réu. Vê-se, portanto, que a solução extintiva se impõe. Decido. Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL, declarando
extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, § 1°, III, do CPC/15 c/c art. 485, I, do CPC/15. Publique-
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se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Vitorino Freire, 01 de fevereiro de 2019. Juiz
RÔMULO LAGO E CRUZ Titular da 1ª Vara da Comarca de Vitorino Freire”. Dado e passado nesta Secretaria Judicial, nesta
cidade de Vitorino Freire, Estado do Maranhão, aos 01 de setembro de 2019. Eu, Maria Luiza Fideles Pereira, Secretária Judicial,
digitei e assino de ordem do MM Juiz de Direito, art. 255, VII do CPC.
Maria Luiza Fideles Pereira

Secretária Judicial
Assinado de ordem do MM. Juiz Rômulo Lago e Cruz

Juiz Titular da 1ª Vara

Processo nº. 2573-10.2016.8.10.0062 (25772016)
Procedimento Comum (Reintegração em Cargo Público)
Autor(a): Gilvana Pereira Lima
Advogado(a): Dra. Natália Barbosa de Sousa
Réu: Município de Altamira do Maranhão
Advogado(a): Dra. Fabiana Borgneth Silva Antunes
RESENHA DE ATO ORDINATÓRIO

INTIMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
INTIMAR: Todos os interessados bem como a(s) Parte(s) por seu(s) advogado (a)s, Dr(a)s. NATÁLIA BARBOSA DE SOUSA,
OAB/MA 13269e FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES, OAB/MA 10611, para conhecimento da r. SENTENÇA proferida por
este juízo às ff. 65, a seguir transcrita: “SENTENÇA Compulsando os autos, observa-se que a questão aqui tratada foi cingida pela
autocomposição, conforme se vê da petição de fls. 62/63, não havendo dentre suas cláusulas nenhuma que ofenda o interesse
público ou o regime jurídico de pagamento das dívidas da Fazenda Pública, sendo referido acordo válido a propiciar, portanto, o
fim do descontentamento entre as partes. Nessa hipótese, o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil de 2015, preconiza ser
o caso de extinção do feito com resolução do mérito, litteris: “ Haverá resolução de mérito quando o juiz: III – homologar: (…);b) a
transação.” Decido. Diante do exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES (fls.
62/63), o qual passa a fazer parte da presente decisão, para que possa surtir os seus jurídicos e legais efeitos, ficando em mérito
resolvido o processo. Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas processuais remanescentes, nos termos do
art. 90, § 3º, do CPC/2015. Em virtude das partes terem renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se desde logo o
trânsito em julgado. Aguarde-se em Secretaria o transcurso do prazo acordado para cumprimento da obrigação e, não havendo
manifestação em sentido contrário, arquivem-se definitivamente os autos, mediante certificação. Publique-se. Vitorino Freire (MA),
07 de agosto de 2019. JUIZ RÔMULO LAGO E CRUZ Titular da 1ª Vara da Comarca de Vitorino Freire”. Dado e passado nesta
Secretaria Judicial, nesta cidade de Vitorino Freire, Estado do Maranhão, aos 01 de setembro de 2019. Eu, Maria Luiza Fideles
Pereira, Secretária Judicial, digitei e assino de ordem do MM Juiz de Direito, art. 255, VII do CPC.
Maria Luiza Fideles Pereira

Secretária Judicial
Assinado de ordem do MM. Juiz Rômulo Lago e Cruz

Juiz Titular da 1ª Vara

Processo nº. 2591-31.2016.8.10.0062 (25952016)
Procedimento Comum (Reintegração em Cargo Público)
Autor(a): Gilberto Pereira Lima
Advogado(a): Dra. Natália Barbosa de Sousa
Réu: Município de Altamira do Maranhão
Advogado(a): Dra. Fabiana Borgneth Silva Antunes
RESENHA DE ATO ORDINATÓRIO

INTIMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
INTIMAR: Todos os interessados bem como a(s) Parte(s) por seu(s) advogado (a)s, Dr(a)s. NATÁLIA BARBOSA DE SOUSA,
OAB/MA 13269e FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES, OAB/MA 10611, para conhecimento da r. SENTENÇA proferida por
este juízo às ff. 90, a seguir transcrita: “SENTENÇA Compulsando os autos, observa-se que a questão aqui tratada foi cingida pela
autocomposição, conforme se vê da petição de fls. 57/58, não havendo dentre suas cláusulas nenhuma que ofenda o interesse
público ou o regime jurídico de pagamento das dívidas da Fazenda Pública, sendo referido acordo válido a propiciar, portanto, o
fim do descontentamento entre as partes. Nessa hipótese, o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil de 2015, preconiza ser
o caso de extinção do feito com resolução do mérito, litteris: “ Haverá resolução de mérito quando o juiz: III – homologar: (…);b) a
transação.” Decido. Diante do exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES (fls.
57/58), o qual passa a fazer parte da presente decisão, para que possa surtir os seus jurídicos e legais efeitos, ficando em mérito
resolvido o processo. Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas processuais remanescentes, nos termos do
art. 90, § 3º, do CPC/2015. Em virtude das partes terem renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se desde logo o
trânsito em julgado. Aguarde-se em Secretaria o transcurso do prazo acordado para cumprimento da obrigação e, não havendo
manifestação em sentido contrário, arquivem-se definitivamente os autos, mediante certificação. Publique-se. Vitorino Freire (MA),
07 de agosto de 2019. JUIZ RÔMULO LAGO E CRUZ Titular da 1ª Vara da Comarca de Vitorino Freire”. Dado e passado nesta
Secretaria Judicial, nesta cidade de Vitorino Freire, Estado do Maranhão, aos 01 de setembro de 2019. Eu, Maria Luiza Fideles
Pereira, Secretária Judicial, digitei e assino de ordem do MM Juiz de Direito, art. 255, VII do CPC.
Maria Luiza Fideles Pereira

Secretária Judicial
Assinado de ordem do MM. Juiz Rômulo Lago e Cruz
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Juiz Titular da 1ª Vara

Processo n.º 32-38.2015.8.10.0062 (322015)
Embargos de Declaração
Embargante : Banco Itaú BMG S/A
Advogado : Dr. Antônio de Moraes Dourado Neto OAB/PE 23.255
Embargada : Maria de Lurdes Silva de Jesus
Advogado(a) : Dr. Soliman Nascimento Pereira OAB/MA 7.795
FINALIDADE: De ordem do Rômulo Lago e Cruz, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara desta Comarca, utilizo-me do presente para
intimar a parte reclamada, através de seu patrono os Dr. Soliman Nascimento Pereira OAB/MA 7.795 e Dr. Antônio de Moraes
Dourado Neto OAB/PE 23.255, do inteiro teor da DECISÃO DOS EMBARGOS de ff., proferida nos autos da Reclamação Cível,
proc. 32-38.2015.8.10.0062, que Maria de Lurdes Silva de Jesus move em face de Banco da Itaú BMG S/A, conforme a seguir
transcrita:
“DECISÃO
Banco Itaú BMG S/A opôs embargos de declaração em face da sentença prolatada nos autos, sustentando, em resumo, que
referido ato conteria a eiva da "obscuridade", pois, no arbitramento do dano material, considerou o desconto de parcelas do
empréstimo que em dobro totalizariam R$ 440,96 (quatrocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), quando na verdade a
cobrança se limitou a uma única prestação, vencida em dezembro/2014.
Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o alegado vício (fls. 98/100).
Instada a se manifestar, a embargada sustentou a inexistência de vício na sentença (fl. 117/118).
Vieram-me os autos conclusos.
É o que cumpria relatar. Passo a fundamentar e decidir.
A Lei n. 9.099/95 estatui que cabem embargos de declaração, contra sentença ou acórdão, nas hipóteses do Ordenamento
Processual Civil, ou seja, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material
havido no ato decisório (Lei nº 9.099/1995, art. 48 c/c CPC/15. Art. 1.022).
No caso dos autos, procedem as razões da parte embargante, pois de fato a sentença contém equívoco, embora não se trate de
uma contradição, mas sim de erro material.
É que a sentença equivocadamente considerou o desconto de 14 (quatorze) parcelas, sendo que, conforme se verifica do
documento de fls. 37/38, foi descontada uma única; tal equívoco, porém, não afetou substancialmente o teor do julgado, bem
assim o quantum fixado a título de dano moral, que fora balizado por elementos efetivamente existentes nos autos.
Pelo exposto, firme nas razões acima, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e integro a sentença prolatada
nestes autos, a fim de que onde se lê: "Por fim, para efeito de fixação do quantum no âmbito do dano material, hei por bem
considerar subsistente a cobrança e o efetivo desconto de 14 (dezesseis) parcelas no valor de R$ 13,78 (treze reais e setenta e
oito reais), referentes aos meses dezembro/2014 a abril/2016, ressalvando à reclamante o direito de requerer a restituição de
outros valores se não albergados neste ato decisório. Isto posto, reiterando em toda a sua inteireza a liminar no início concedida,
julgo procedentes os pedidos, fazendo-o para declarar inexistente o contrato reportado na inicial e ainda para condenar o
reclamado a pagar à reclamante, a título de repetição do indébito, a importância de R$ 440,96 (quatrocentos e quarenta reais e
noventa e seis centavos), a ser corrigida pelo INPC, desde a ocorrência do efetivo prejuízo [STJ 43], e a título de dano moral, a
importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida pelo mesmo índice, a contar desta data [STJ 362], perfazendo o total de
R$ 3.440,96 (três mil, novecentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), sobre o qual deverão incidir juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês, a contar da data do ilícito - STJ 54", leia-se em definitivo: "Por fim, para efeito de fixação do quantum no
âmbito do dano material, hei por bem considerar subsistente a cobrança e o efetivo desconto de uma única parcela no valor de R$
13,78 (treze reais e setenta e oito centavos), referente ao mês de dezembro/2014, ressalvando à reclamante o direito de requerer a
restituição de outros valores se não albergados neste ato decisório. Isto posto, reiterando em toda a sua inteireza a liminar no início
concedida, julgo procedentes os pedidos, fazendo-o para declarar inexistente o contrato reportado na inicial e ainda para condenar
o reclamado a pagar à reclamante, a título de repetição do indébito, a importância de R$ 27,56 (vinte e sete reais e cinquenta e
seis centavos), a ser corrigida pelo INPC, desde a ocorrência do efetivo prejuízo [STJ 43], e a título de dano moral, a importância
de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida pelo mesmo índice, a contar desta data [STJ 362], perfazendo o total de R$ 3.027,56
(três mil e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), sobre o qual deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da data do ilícito - STJ 54".
Publique-se. Intimem-se as partes por seus advogados, via DJe.
Vitorino Freire (MA), 15 de julho de 2019, Juiz RÔMULO LAGO E CRUZ Titular da 1ª Vara, Vitorino Freire,MA 02/09/2019, Eu,
Maria Luiza Fideles Pereira, Secretária Judicial da 1ª Vara, digitei e publiquei.

Processo n.º 650-22.2011.8.10.0062 (6452011)
Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
Advogado: Dr. Washington Luiz de Miranda Domingues Tranm
Executada: Raimunda da Silva Macedo
RESENHA DE ATO ORDINATÓRIO

INTIMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DESPACHO
INTIMAR: Todos os interessados bem como a(s) Parte(s) por seus advogado (a)s, Dr(a)s. WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA
DOMINGUES TRANM, OAB-MA 11078-A,para conhecimento da r. DESPACHOproferido por este juízo às ff. 96, a
seguir transcrita: “ DESPACHO Sobre a certidão negativa de indisponibilidade (fl. 91) e comprovante da ordem (fls. 93/94), diga o
exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Intime-se pelo advogado, via DJe. Cumpra-se.
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Vitorino Freire (MA), 13 de agosto de 2019. JUIZ RÔMULO LAGO E CRUZ Titular da 1ª Vara da Comarca de Vitorino Freire”.
Dado e passado nesta Secretaria Judicial, nesta cidade de Vitorino Freire, Estado do Maranhão, ao 01de setembrode 2019. Eu,
Aurenilde Alves da Silva, digitei e Maria Luiza Fideles Pereira, Secretária Judicial, assina de ordem do MM Juiz de Direito, art. 255,
VII do CPC.

Maria Luiza Fideles Pereira
Secretária Judicial

Assinado de ordem do MM. Juiz Rômulo Lago e Cruz
Juiz Titular da 1ª Vara Cível e Criminal

Segunda Vara de Vitorino Freire

Autos nº 0801231-23.2019.8.10.0062– Reclamação Cível

Reclamante : MARIA DO SOCORRO MORAIS DE CARVALHO

Advogado do(a) AUTOR: SOLIMAN NASCIMENTO PEREIRA - MA7795
Requerido : BANCO BRADESCO SA

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

DO MÉRITO

Dos autos verifica-se que a parte reclamante por meio desta pretende seja declarado nulo contrato de conta bancária
onerosa aberta sem sua anuência, com sua consequente transformação em conta gratuita pelo réu, bem como a condenação
deste à devolução em dobro das tarifas bancárias indevidamente descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, estabelece que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

A relação jurídica entabulada entre as partes é induvidosamente de consumo, sendo aplicáveis, portanto, as normas
e os princípios consumeristas[1], em especial o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor e a inversão do ônus da prova a
seu favor (art. 6º, VIII, do CDC), os quais devem nortear este julgamento.

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem por escopo a facilitação da defesa do seu
direito em juízo. Por sua vez, tem-se que a hipossuficiência se caracteriza por abranger não apenas a situação de insuficiência ou
fraqueza econômica, mas também por albergar uma situação de inferioridade ou desvantagem em geral do consumidor perante o
fornecedor. Requisitos delineados no presente caso.

Disso decorre que, havendo verossimilhança nas alegações do consumidor ou sendo ele hipossuficiente, cumprirá ao
fornecedor comprovar a não ocorrência dos abusos alegados, sob pena de, uma vez demonstrado o nexo de causalidade havido
entre o dano e o defeito na prestação do serviço, ser objetivamente responsabilizado, ex vi do que dispõe o art. 14, do Código de
Defesa do Consumidor, litteris: 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Noutro giro, impende registrar que a controvérsia aqui instaurada fora recentemente pacificada no âmbito deste Tribunal
de Justiça no bojo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 3.043/2017, em cujo julgamento restou estabelecida a
seguinte tese jurídica, a qual deverá ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos, inclusive futuros, que versem sobre
idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste Tribunal:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ILICITUDE DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA DESTINADA AO
RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA DO INSS. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado com
a fixação da tese segundo a qual “
É lícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de cartão magnético
do INSS e através da conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na contratação de pacote
remunerado de serviços ou quando excedidos os limites da gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do BACEN, desde que o aposentado
seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira.” 2. Apelações conhecidas e improvidas. Unanimidade. (grifei)

No caso dos autos, aplicando-se a supratranscrita tese jurídica à luz dos ensinamentos acima, entendo que não
remanescem dúvidas acerca da procedência da presente ação.

É que está sobejamente demonstrado nos autos, através dos extratos bancários juntados, ter o réu realizado descontos
de tarifas bancárias na conta de depósitos de titularidade da parte autora utilizada exclusivamente para recebimento de seu
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benefício previdenciário, estando evidenciado, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta da Instituição Financeira e o abuso
de direito alegado na inicial.

Já o réu, a quem cumpriria demonstrar a regularidade das cobranças, dada a inversão do ônus da prova, conquanto
haja argumentado que as realizou em situação de um exercício regular de direito, não conseguiu demonstrar que a parte autora
haja autorizado a realização dos descontos a título de “cesta bancária”.

Dito de modo mais claro: o réu não se desincumbiu do seu dever de trazer aos autos o contrato de abertura de conta
bancária com pacote remunerado ou outro documento que demonstrasse que a parte autora, na qualidade de consumidora, foi
prévia e efetivamente informada sobre a cobrança de tarifas.

Ademais, a mera utilização, pela parte autora, de serviços que exigem a contratação de pacote remunerado de serviços
bancários, dos quais o mais comum é a contratação de empréstimo pessoal, não tem o condão de atrair, por si só, a presunção de
regularidade das cobranças das respectivas tarifas bancárias, mormente quando ausente, repise-se, a demonstração de que o
consumidor foi previamente e adequadamente esclarecido sobre tal condição.

Nesse sentido, cumpre-me transcrever aqui trecho do voto proferido pelo E. Desembargador Paulo Sérgio Velten
Pereira (Relator) no julgamento do supracitado IRDR n.º 3.043/2017, verbis:

“(…) Como se vê, a opção gratuita de conta depósito somente é admitida no pacote essencial (art. 2º[2]), estando limitada aos serviços e
operações ali descritas.

Por essa razão, a instituição financeira poderá cobrar tarifas nos demais casos, seja porque o titular da conta excedeu o número máximo de
operações isentas, seja porque contratou serviço que não se insere no pacote essencial (gratuito), como, por exemplo, operação de crédito.

É justamente por essa razão que não há falar em venda casada, como defende a Apelante. Não é a instituição financeira que vincula a concessão
de empréstimos à contratação de pacote remunerado de serviços pelo usuário, mas sim o marco regulatório em vigor no país, fundado na
competência legal e expertise técnica do CMN, que estabelece que operações de crédito somente são possíveis quando a conta de depósito
contiver pacote essencial de serviços remunerados,

Art. 3º A cobrança de tarifa pela prestação dos serviços prioritários a pessoas naturais, assim considerados aqueles relacionados a contas de
depósitos, transferências de recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e cadastro deve observar a lista
de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta resolução.

Por fim, e porque se trata de demanda submetida ao Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar que o sistema consumerista, ‘apesar
de seu marcado caráter protetivo, não chega ao ponto de subverter a natureza onerosa das relações negociais no mercado de consumo, exigindo
apenas transparência no seu conteúdo’ (STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo Sanseverino), vez que a informação adequada acerca dos
produtos e serviços, além de um dever lateral ou anexo decorrente da boa-fé objetiva, constitui verdadeira obrigação imposta ao fornecedor (CDC,
arts. 31, 46 e 51).

Esse dever de informação, a propósito, é condição para a cobrança das tarifas pelas instituições financeiras, pois o art. 5º caput da
Resolução 3.919 autoriza a cobrança ‘desde que explicitadas aos clientes ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento’.

Portanto, havendo necessidade de clareza e transparência nas relações negociais, tenho que incumbe à instituição financeira a obrigação
de informar o aposentado acerca das possibilidades para o recebimento de seus proventos, facultando-lhe a opção de utilização de
cartão magnético (sem cobrança de tarifa), contratação de conta de depósito com pacote essencial (também sem cobrança de tarifa) ou
contratação de conta com outro tipo de pacote, nesta hipótese remunerada.” (grifei)

Dessa forma, ante a ausência de prova contrária à verossimilhança das afirmações da parte autora, e sendo objetiva a
responsabilidade do réu, conclui-se que este praticou um abuso de direito e a ela causou prejuízos, daí advindo sua obrigação de
compensá-la financeiramente pelos danos decorrentes dos indevidos descontos realizadas em sua conta bancária a título de
pacote remunerado de serviços bancários.

A título de dano material, portanto, deverá a parte autora ser ressarcida pelo dobro da importância por ela
indevidamente paga, nos termos do que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor[3], estando
devidamente comprovado pelos extratos juntados aos autos a realização de um desconto de “tarifa bancária cesta b. Expresso”,
no importe de R$ 19,19 (dezenove reais e dezenove centavos), que em dobro equivale à quantia de R$ 38,38 (trinta e oito reais e
trinta e oito centavos).

Além disso, resta configurado, in casu, uma situação de dano moral in re ipsa, em que este é atrelado a própria
existência do ilícito, sendo presumidos os prejuízos causados, na esteira do entendimento que prevalece no E. TJMA, conforme
consignado também pelo E. Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira (Relator) no julgamento da Apelação Cível n.º
39.668/2016, em cujos autos fora suscitado o IRDR já referido, senão vejamos:

“(…) Relativamente à condenação por dano moral, ressalvado o meu entendimento pessoal em sentido contrário, submeto-me ao entendimento do
Tribunal e da C. Quarta Câmara, segundo o qual o desconto indevido, tendo como causa empréstimo não contratado pelo aposentado ou
pensionista, configura dano moral in re ipsa, prescindindo da efetiva prova do abalo à honra e à reputação do lesado (CF, art. 5º V e X e CC, arts.
186 e 927), Nesse sentido: ApCív 32.368/2011, Relª. Desembª. Anildes Cruz e ApCív 5.327/2013, Rel. Desemb. Ricardo Duailibe. (…)”

Portanto, conclui-se que a conduta abusiva da parte ré, que procedeu a descontos não autorizados pelo consumidor
diretamente na conta bancária de sua titularidade, transcendeu o mero aborrecimento ou simples incômodo, constituindo
verdadeira prática atentatória aos direitos de personalidade da parte autora, ensejadora de abalo psíquico e prejuízos às esferas
social e afetiva de seu patrimônio moral, daí porque deverá ser o réu condenado ao pagamento de indenização, não apenas como
forma de recompor o sofrimento a que submeteu a parte autora, mas também meio de se evitar a reprodução de tais ações ilícitas
(efeito punitivo pedagógico).

Assevere-se que, para a fixação do quantum indenizatório, o julgador deve seguir parâmetros razoáveis que possam
compensar a dor sofrida pela parte, porém seu valor não pode servir com fator de enriquecimento sem causa. Eis o entendimento
jurisprudencial:
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AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR
EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. 1. É entendimento deste Tribunal que o valor do dano moral deve ser fixado com moderação, considerando a
realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não
ocorre neste feito. 2. Agravo regimental desprovido. STJ 4ª T / AgRg no Ag 955380 / SC. 905.213 – RJ. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. DJ
25/02/2008.

Dispositivo

Ante o exposto, mantendo-se incólume a tutela antecipada de urgência deferida nos autos, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/15, fazendo-o para DECLARAR A NULIDADE do
pacote remunerado de serviços que fora incluso pelo réu na conta de depósitos de titularidade da parte autora MARIA DO
SOCORRO MORAIS DE CARVALHO, (CPF nº 006.903.383-84), agência 1062, conta corrente nº. 0515689-0 , sem sua
solicitação/autorização, DETERMINANDO ainda ao réu que este proceda à sua conversão para o chamado pacote de serviços
“essencial” gratuito, previsto no art. 2º da Resolução n.º 3.919/2010 do BACEN, providência que por ele deverá ser adotada no
prazo de 5 (cinco) dias, a partir da ciência desta sentença, para cujo descumprimento fica estipulada multa diária no valor de R$
1.000,00 (hum mil reais), limitada a dez salários-mínimos e a reverter em favor da parte autora, ficando esta desde já ciente que é
lícita tanto a cobrança dos serviços não compreendidos em referido pacote gratuito, quanto daqueles que tiverem sua quantidade
excedida, bem como condenar a reclamada, a:

1) a RESTITUIR EM DOBRO os valores indevidamente descontados da parte autora, o que perfaz a quantia de R$
38,38 (trinta e oito reais e trinta e oito centavos), a ser corrigida pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), a partir da
data do efetivo prejuízo (dia de cada desconto), conforme Súmula nº. 43 do STJ, e sobre a qual incidirão juros no percentual de 1%
a.m (hum por cento ao mês), a contar do evento danoso (do mesmo modo, dia de cada desconto), na forma do art. 398 do Código
Civil e Súmula nº. 54 do STJ

2) a PAGAR à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigida
igualmente pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), a partir desta data, segundo Súmula nº. 362 do STJ, sobre ela
incidindo também juros no percentual de 1% a.m (hum por cento ao mês), a contar da citação.

Após o trânsito em julgado da sentença, havendo expressa solicitação do interessado, intime-se a reclamada, por
intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, efetue o pagamento voluntário da
dívida (art. 523, caput, do NCPC) sob pena de incidência da multa, conforme preceituado pelo art. 523, §1º, do Novo Código de
Processo Civil.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre aos advogados habilitados nos autos para todos os atos
e não somente aquele que compareceu em audiência.

Registre-se, por fim, que eventuais débitos decorrentes de produtos e serviços bancários adquiridos anteriormente a
esta sentença pela parte autora junto ao réu, tais como operações de crédito, e que exigem, para sua contratação, que o
consumidor mantenha em sua conta de depósitos pacote remunerado de serviços, deverá ser mantida a cobrança na forma
contratada até sua integral quitação, ficando novos contratos vinculados, por óbvio, à contratação de tais pacotes de serviços
bancários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vitorino Freire (MA), 26 de agosto de 2019.

HEVELANE DA COSTA ALBUQUERQUE

Juíza Substituta da 2ª Vara da Comarca de Vitorino Freire

[1] Súmula n.º 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
[2] Resolução n.º 3.919/2010 do BACEN.
[3] O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Zé Doca

Primeira Vara de Zé Doca

JUIZ DE DIREITO:MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA – MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.1254-67.2017.8.10.0063
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DENOMINAÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FRANCISCO ROGÉRIO ROCHA DA SILVA
ADVOGADO: DR RENATO COELHO CUNHA OAB/MA:10.445, DRª NATÁLIA BARBOSA DE SOUSA OAB/MA:13.269
RÉU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
ADVOGADO: DR EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR OAB/MA: 15.607-A

INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s):DR RENATO COELHO CUNHA OAB/MA:10.445, DRª NATÁLIA BARBOSA DE SOUSA
OAB/MA:13.269 e DR EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR OAB/MA: 15.607-A, para comparecer (em) na sala de Audiência
deste Juízo para audiência de oitiva de testemunha, DESIGNADA para o dia 30/09/2019, às14h:45min, conforme despacho
proferido nos autos da Ação em epígrafe, em trâmite neste Juízo e Secretária Judicial da 1ª Vara.
Zé Doca/MA, 02de setembrode 2019
ANDREY VICTOR MENDES FERRAZ
Secretário Judicial Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dr. MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, Juíz de Direito Titular da 1ª vara da Comarca de
Zé Doca.

JUIZ DE DIREITO: MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, MM. Juíz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca.
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:1642-67.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: Procedimento Comum
AUTOR: FRANCISCO ASSIS FILHO
ADVOGADO:DR.MÁRCIO FERREIRA FRANÇA, OAB/MA: 16.807-MA
RÉU:MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO

INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): DR.MÁRCIO FERREIRA FRANÇA, OAB/MA: 16.807-MA, para tomar conhecimento
doDespachoproferido nos autos da Ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e Secretaria Judicial da 1ª Vara.
D E S P A C H O - Não obstante a certidão de fls. 90 constatar a intempestividade da contestação, deixo de decretar a revelia da
parte requerida, uma vez que a causa trata sobre direito indisponível.
Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, indicando a finalidade de cada prova, especialmente no tocante à
prova testemunhal e/ou quaisquer outras que colaborem com o juízo de convicção deste Magistrado, para o qual anoto o prazo de
10 (dez) dias.
Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos para decisão de saneamento e
organização do processo, na forma do art. 357 do CPC/2015.
Intime-se o requerente e o requerido via DJE.
Após, voltem-me conclusos.
Zé Doca - MA, 06 de agosto de 2019.
MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA.

Zé Doca/MA, 02de setembro de 2019
ANDREY VICTOR MENDES FERRAZ

Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do(a) MM(a). Dr. MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, Juíz de Direito, Titular da 1ª vara da comarca de

Zé Doca - MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

JUIZ DE DIREITO: MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, MM. Juíz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca.
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 242-57.2013.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: Execução de Título Extrajudicial
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: DRA. MAURO SÉRGIO FRANCO PEREIRA, OAB: 7932-MA
RÉU:LEONARDO PEREIRA DE SOUZA

INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): DRA. MAURO SÉRGIO FRANCO PEREIRA, OAB: 7932-MA, para tomar conhecimento
acerca do Despacho proferido nos autosda Ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e Secretaria Judicial da 1ª Vara.
DESPACHO: À vista da certidão de fls. 111, a qual noticia a parte autora não ter recolhido as custas para a diligência requerida,
indefiro o pedido de bloqueio de valores via Bacenjud.
Determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (dias), requeira o que entender de direito sob pena de extinção do
processo.
Intime-se via Dje.
Zé Doca/MA, 06 de agosto de 2019.

Zé Doca/MA, 02de setembro de 2019
ANDREY VICTOR MENDES FERRAZ

Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do(a) MM(a). Dr. MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, Juíz de Direito, Titular da 1ª vara da comarca de

Zé Doca - MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
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JUIZ DE DIREITO: MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, MM. Juíz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca.
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:622-51.2011.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO:DR.BENEDITO NABARRO, OAB/MA: 3796
EXECUTADO: -JOSÉ CLAUDIO SANTOS DA SILVA (AGROTERRA)
- JOSEFA SANTOS DA SILVA

INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): DR. BENEDITO NABARRO, OAB/MA: 3796, para tomar conhecimento acerca do
Despacho proferido nos autosda Ação em epígrafe em trâmite neste Juízo e Secretaria Judicial da 1ª Vara.
DESPACHO: Determino a intimação da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao pagamento das custas
referentes à consulta através do Bacenjud e Renajud pleiteada às fls. 108.
Zé Doca/MA, 06 de agosto de 2019

Zé Doca/MA, 02de setembro de 2019
ANDREY VICTOR MENDES FERRAZ

Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA
(Assinando de ordem do(a) MM(a). Dr. MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, Juíz de Direito, Titular da 1ª vara da comarca de

Zé Doca - MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

JUIZ DE DIREITO: MARCELO MORAES REGO DE SOUZA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 1624-17.2015.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL-PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: EVERALDO ALMEIDA BATISTA

SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO PENAL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de EVERALDO ALMEIDA
BATISTA, denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II, §9º e §10 do CP. Em síntese, o Parquet aduz que, no dia
08 de setembro de 2015, o denunciado agrediu fisicamente seu sobrinho B. A. B. de 11 (onze) anos de idade conforme exame de
corpo de delito acostado às fls. 17. Exame de corpo de delito às fls. 17. Recebimento da denúncia às fls. 44. Resposta à acusação
às fls. 53/54. Termo de audiência de instrução e julgamento acostado às fls. 92/93, em que foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas
arroladas pela acusação e realizado o interrogatório da denunciada. Alegações finais pelo MPE às fls. 105/109. Memoriais pela
DPE apresentados às fls. 121/115. É relatório. Decido. DA CONDENAÇÃO PELO CRIME CAPITULADO NO ART. 129, §9º DO CP
Ao acusado imputa-se a conduta delituosa de lesão corporal grave contra pessoa com a qual convive no âmbito das relações
domésticas, descrita no art. 129, §1º, I, §9º e §10 do CP, nos seguintes termos: Art. 129 - Ofender a integridade corporal ou a
saúde de outrem: Lesão corporal de natureza grave § 1º Se resulta:II - perigo de vida; § 9o Se a lesão for praticada contra
ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o
agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006). Pena -
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela § 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, se as
circunstâncias são as indicadas no § 9o deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço). Compulsando os autos, verifico que a
materialidade do crime objurgado resta comprovada pelo exame de corpo de delito acostado às fls. 17 e pelos depoimentos das
testemunhas de acusação. A autoria também está comprovada, porquanto em audiência de instrução as testemunhas de acusação
apontaram o réu como sendo o causador das lesões descritas no laudo acima citado. Ocorre que, não obstante o exame de corpo
de delito ter constatado as agressões físicas na vítima, entendo que os quesitos ali preenchidos são contraditórios, no sentido de
apontar que a vítima correu perigo de vida, pois a lesão, sequer, resultou na incapacidade desta para as ocupações habituais.Dito
isso, sendo o laudo inconclusivo, entendo por aplicar o princípio in dubio pro reo ao caso e desclassificar o delito da lesão corporal
de natureza grave, para lesões corporais leves.Por fim, as provas revelam que, de fato, houve um crime de lesão corporal, pelo
qual deve o denunciado ser condenado, havendo fato típico, antijurídico e culpável. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido constante na denúncia para o fim de: DESCLASSIFICAR o crime de lesão corporal de natureza grave,
para lesão corporal de natureza leve, disposto no art. 129, caput, c/c §9º do CP; CONDENAR o réu EVERALDO ALMEIDA
BATISTA, como incurso na pena do art. 129, caput, §9º do Código Penal. Observando a individualização da pena estabelecida no
art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, bem como o critério trifásico vislumbrado no art. 68 do Código Penal Pátrio, passo a indicar a
pena da sentenciada consoante o estabelecido na dicção do art. 59 do mencionado diploma legal. A culpabilidade, concebida
como a reprovabilidade da conduta do agente, não destoa daquelas observadas nos padrões de crimes desta espécie, razão pela
qual não considero desfavorável ao agente. Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida da condenada e
a personalidade refere-se ao caráter ou à índole do condenado, mas não há nos autos dados que possam ser considerados em
seu desfavor. A conduta social diz respeito ao comportamento que a agente desempenha no meio social, não existindo
informações importantes que negativam tal circunstância. Quanto aos motivos do crime, ínsitos a esta sorte de delito. As
circunstâncias, concebidas como elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora relacionadas a ele, não
estão presentes no caso concreto, não podendo ser valoradas negativamente. As consequências não foram graves a ponto de
serem consideradas como desfavoráveis ao réu. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.
Considerando que a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 03 (três) meses para o crime de lesão
corporal. Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico presente a agravante genérica do motivo fútil, tipificada no art. 61, II, "a"

Página 1246 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



do CP, haja vista o réu ter agredido seu sobrinho sob a alegação de que este não queria sair de cima da cama, razão pela qual
aumento a pena do crime em 1/10 (um dez avos), para 03 (meses) meses e 09 (nove) dias. Inexistem causas especiais de
diminuição ou aumento de pena, pelo que torno a reprimenda DEFINITIVA em 03 (meses) meses em relação ao crime de lesão
corporal, a ser cumprido em regime aberto, conforme determina o art. 33, §1º, "c" do CP. Deixo de fixar um valor mínimo para a
reparação dos danos causados pelo crime ora analisado, eis que não consta nos autos elementos que comprovem o valor dos
prejuízos experimentos pela vítima. Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, I e II,
Código Penal). Entendo ser cabível a suspensão condicional da pena (art. 77, I, II e III do Código Penal), por dois anos, devendo o
condenado ficar sujeita à observação e ao cumprimento das seguintes condições, pelo período de 02 (dois) anos, conforme
disciplina o art. 78, §2º do CP: Proibição de frequentar bares, bodegas, botequins, casas de festa, eventos, shows de quaisquer
naturezas ou outros estabelecimentos que sirvam bebidas alcóolicas como atividade principal; Proibição de ausentar-se da
comarca onde reside sem a autorização do Juiz; Comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, 01 (uma) vez por mês, para
informar e justificar suas atividades. Não existe necessidade de se decretar a prisão preventiva do réu, posto que ausentes os
requisitos do art. 312 do CPP, devendo recorrer, caso queira, em liberdade. Após o trânsito em julgado da sentença, adote a
Secretaria Judicial as seguintes providências: Oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), comunicando a condenação, para os
fins de suspensão dos direitos políticos; Formar os autos de execução penal e comunicar a ré sobre a suspensão da pena, a qual
deverá assinar termo de concordância com as condições impostas sob pena de ser revogado o benefício e ter a ré de cumprir a
pena imposta nesta sentença (art. 81, §1º do CP); Realizar as anotações necessárias na distribuição; Oficie-se à Secretaria de
Segurança Pública do Estado fornecendo informações sobre a condenação da ré. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Comunique-se o teor desta decisão à vítima, por mandado ou qualquer meio idôneo.
Zé Doca - MA, 02 de setembro de 2019.
MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca - MA

JUIZ DE DIREITO: MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA, MM. Juíz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca.
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:2022-27.2016.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: Procedimento Comum
AUTOR: HAYANNE DE ALCANTARA SOARES
RÉU:BANCO DO BRASIL S/A, FACULDADE ATENAS MARANHENSE - FAMA
Advogado: DR. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/MA: 9.348-A; OAB/SP: 128.341 e DR. RAFAEL SGANZERLA
DURAND, OAB/SP: 211.648, OAB/MA: 10.348-A

SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
proposta por HAYANNE DE ALCÂNTARA SOARES, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, em face
da CENTRO DE ENSINO ATENAS MARANHENSE - CEAMA e BANCO DO BRASIL, todos devidamente qualificados.
Aduz a requerente que na data de 17/07/2014 realizou matrícula no curso de enfermagem na Faculdade FAMA, contudo no dia 09
de setembro de 2014 solicitou desistência do seu curso.
Afirma que indagou à atendente da IES se era necessário tomar providências no sentido de requerer também junto aos órgãos
competentes que administram o FIES o pedido de cancelamento da matrícula, tendo sido informada sobre a desnecessidade de tal
medida, pois segundo a atendente, o pedido de desligamento seria comunicado pelo próprio setor da faculdade FAMA ao FIES.
Narra a autora que depois de 10 (dez) meses da data de solicitação do pedido de desistência do curso, a autora dirigiu-se a uma
agência do Banco do Brasil de seu domicílio, momento em que fora informada que a IES não efetuou o seu desligamento do curso,
tal como requerido e, por essa razão, verificou-se a existência de um débito no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
Noticia, ainda, que foram realizados vários descontos na sua conta bancária, no aporte total de R$ 917,58 (novecentos e
dezessete reais e cinquenta e oito centavos), tendo sido seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito.
Juntou documentos às fls. 17/67.
Termo de audiência de conciliação acostado às fls. 94, relatando não ter havido composição amigável da questão entre as partes.
Contestação apresentada pelo Banco do Brasil às fls. 146/164.
Contestação apresentada pelo Centro de Ensino Atenas Maranhense às fls. 221/239.
Réplica anexada às fls. 257/258.
Termo de audiência de instrução e julgamento acostado às fls. 311/313.
É o relatório. Decido.
Entendo a demanda está madura para julgamento, razão pela qual aplico o que disposto no art. 355, I do CPC/2015, para julgar o
mérito de forma antecipada.
Cumpre destacar que a presente demanda não deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, à luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.699.953 - SP (2017/0238028-5) RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA RECORRENTE :
MARCOS ALEXANDRE SANTOS SILVA RECORRENTE : MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO : DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADVOGADO : RENATO VIDAL DE LIMA - SP235460
DECISÃO Vistos. Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCOS ALEXANDRE SANTOS SILVA e MARIA DO CARMO
OLIVEIRA SANTOS, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região no
julgamento de apelação, assim ementado (fls. 295/296e): PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES).
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. TABELA PRICE.
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LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS E DESPESAS PROCESSUAIS.
RESSARCIMENTO. PENA CONVENCIONAL E MULTA MORATÓRIA. DÉBITO. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. MORA.
INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. VENCIMENTO
ANTECIPADO. 1. Em ação que objetiva a revisão de contrato bancário não há cerceamento de defesa quando ausente prova
pericial contábil, pois se trata de matéria exclusivamente de direito. 2. As normas do Código de Defesa do Consumidor não se
aplicam aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil. Precedentes do STJ. Superior Tribunal de
Justiça. STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1699953 SP 2017/0238028-5.
Compulsando os autos vejo que o FNDE não se manifestou acerca de ter interesse no feito, razão pela qual aplica o art. 45, §1º do
CPC/2015 na espécie.
Portanto, não há que se falar que o ônus da prova se inverte no caso em apreço, por força do art. 6º, VIII do CDC.
Quanto à preliminar aventada pelo requerido Banco do Brasil, de que seria parte ilegítima para figurar na causa, afasto-a de plano,
uma vez que se trata de agente operador do programa do Fundo de Financiamento Estudantil.
Nesse sentido o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, in verbis:
ADMINISTRATIVO. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. 1. Nas causas em que se discute contrato do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES o agente financeiro e o
FNDE possuem legitimidade para compor a lide, uma vez que aquele é o operador do programa e este, o agente operador e
administrador dos ativos e passivos. 2. Quando da ocorrência de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda de
objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos
honorários advocatícios, mediante aplicação do princípio da causalidade. (TRF-4 - AC: 50013252720164047109 RS
5001325-27.2016.4.04.7109, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 13/05/2019, TERCEIRA TURMA).
Quanto ao mérito, entendo assistir parcial razão a parte autora.
Compulsando os autos verifico que a requerente foi à IES requerida solicitar o desligamento do curso, como comprovam os
documentos anexos às fls. 19/21.
Na audiência de instrução e julgamento, produziu prova testemunhal de que teria sido orientada pelo atendente da instituição de
ensino a não tomar mais qualquer providência, tendo a testemunha Leia Silva de Araújo presenciado presenciado tal afirmação.
Não obstante ao estudante, no momento de contratar o FIES, se imputar a presunção de ciência de todas as cláusulas contratuais,
é certo que a faculdade ré não poderia agir de forma a prejudicar a parte autora.
De acordo com os arts. 17, 19 e 25 da Portaria nº 15 do MEC é necessário, para a suspensão/cancelamento do contrato do FIES,
que a solicitação da assistida seja endereçada à CPSA - Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento.
Segundo a parte autora, o que foi corroborado pela testemunha em juízo, o preposto da faculdade, no momento da solicitação de
desistência e trancamento do curso, afirmou-a que não havia necessidade de que a aluna precisasse tomar qualquer outra
providência em relação ao cancelamento da matrícula junta ao FIES.
Ademais, fora anexado comprovante às fls. 21, que reporta à documentação junto ao FIES quanto ao cancelamento da matrícula,
o que fortalece a versão da parte autora de que assinou 02 (dois) formulários, um requerendo o cancelamento da matrícula junto à
faculdade e outro informando o cancelamento e o motivo em relação ao FIES.
Consta, ainda, nos autos que na ocasião do pedido de cancelamento, a requerente perguntou à atendente da IES se era
necessário se deslocar à instituição financeira, tendo sido orientada a não fazê-lo, pois todo o procedimento de cancelamento já
estava sendo realizado naquele momento, prescindindo demais providências por parte da autora, pois a comunicação ao Banco do
Brasil seria realizado por funcionário da própria faculdade.
Assim, em que pese o sistema de financiamento educativo ter sua regulamentação própria, sendo de rigor que as partes tenham
ciência das cláusulas que permeiam a sua constituição, a faculdade ré não pode se isentar de responsabilidade, pois no momento
em que age de maneira imprudente ao informar ao estudante, ao arrepio da normatividade de regência, que este não precisa
proceder de certa maneira, incorre em ilícito civil, notadamente pelo grau de confiança depositado à IES, que por ser pessoa
jurídica especializada em tal temática, uma vez que trata diuturnamente com casos semelhantes, além de ter corpo técnico capaz
de informar, com clareza, os estudantes interessados e matriculados sobre os aspectos da contratação junto ao FIES, detém
autoridade perante os estudantes para informar e ser acreditada em suas orientações.
Enfatizo , ainda, que o fato de o Superior Tribunal de Justiça entender, que as normas de Direito do Consumidor não se aplicam no
âmbito do financiamento de crédito estudantil, não há óbice a que seja aplicada as cláusulas gerais da boa-fé objetiva que são
indissociáveis de quaisquer contratos cíveis, inclusive aqueles com natureza puramente privatistas, após a entrada em vigor do
Código Civil de 2002, o qual vela pela função social dos contratos.
Dito isso, entendo que a IES faltou com seu dever de informar à requerente como melhor proceder, quanto à solicitação de
desligamento e cancelamento de matrícula, tendo esta em confiança ao que lhe fora orientado, deixado de realizar todas as
providências junto ao CPSA e ao Banco do Brasil, acreditando que as informações fornecidas pela atendente da faculdade ré
seriam as corretas.
A boa-fé objetiva impõe aos indivíduos, em suas relações contratuais, o dever de agir com lealdade, coerência e transparência,
devendo as partes agir com correção e honestidade, tendo como um dos seus princípios o dever de informação, que mesmo não
sendo citado expressamente nos contratos, persegue-os, de modos que tal cláusula é implícita e ela os contratantes e terceiros
devem obediência.
Calha frisar, que a requerente foi levada a erro por parte da Faculdade requerida, pois comportou-se como fora orientada pela
atendente da IES ao não providenciar o requerimento ao CPSA da faculdade, acreditando que os requerimentos de desistência do
curso, os quais assinados em 02 (duas) vias, uma contendo os motivos e o pedido à IES e outra ao FIES, todos dois entregues, no
mesmo ato à presposta, seriam suficientes para também rescindir o contrato de financiamento firmado com o FNDE, sobretudo
quando esta afirmou à autora que tal providência seria suficiente para finalizar o pedido de cancelamento da matrícula.
Dessa maneira, restando comprovado que a parte autora foi erroneamente orientada pela faculdade ré, pois solicitou o
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cancelamento da sua matrícula apenas na IES, o débito no valor de R$ 15.000,00 é inexistente, devendo a parte requerida envidar
esforços, a fim de que seja informado ao FNDE e ao agente financeiro sobre a inexistência do débito, bem como que seja retirado
o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito.
Em relação aos danos materiais, a autora juntou extratos bancários de descontos do seu salário no aporte de R$ 917,58
(novecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), concernentes à autorização junto à Instituição Financeira, para o
pagamento da amortização de juros do parcelamento do FIES, uma vez que não foi informado ao Banco do Brasil sobre o
cancelamento da matrícula, sendo de rigor a devolução do montante a esta pela parte requerida, uma vez que esta deu azo aos
descontos indevidos.
Já quanto aos danos morais, entendo-os devidos, porquanto o ato ilícito ensejou prejuízo de ordem qualificada ao direito de
personalidade da requerente, haja vista toda a situação ter sido deflagrada pela informação errada passada pela atendente da
faculdade requerida à parte autora, o que redundou na não informação ao agente financeiro, o qual determinou a realização dos
descontos em conta da requerente, inclusive, inscrevendo-a nos cadastros de proteção ao crédito.
A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem.
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Dito isso, entendo inafastável a responsabilidade da requerida na espécie, uma vez que através da sua ação imprudente, forneceu
informação errada à requerente sobre como proceder quanto ao cancelamento da sua matrícula, frustrando a justa expectativa
desta, a qual confiou na requerida.
De outra banda, estatui o art. 927 do Código Civil que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Em decorrência do ato ilícito perpetrado pela IES, houve uma série de fatos que, de maneira encadeada, agravaram a situação da
parte autora, com bloqueio de valores da conta-corrente desta, registro de débito no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e
inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, abalando sobremaneira a condição psicológica desta.
Desse modo, restando evidenciada a conduta ilícita da requerida, o pleito autoral de reparação pelos danos morais experimentos
deve ser julgado procedente, ante a existência de ato ilícito e dano a ser reparado.
Em relação ao quantum da indenização por danos morais, devem ser consideradas as condições socioeconômicas do ofendido, a
capacidade financeira do ofensor em arcar com a indenização, além do caráter punitivo e profilático da medida, considerando que
a sanção civil não se deve transformar em fonte de enriquecimento sem causa, o que reputo como justo e suficiente o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Já com relação ao requerido Banco do Brasil, em que pese ser o agente financeiro nos contratos de financiamento estudantil, este
não detém o controle sobre as informações de matrícula e cancelamento das instituições de ensino conveniadas ao FIES, não
tendo culpa na negativação do nome da parte autora e nem quanto ao bloqueio dos valores da conta-corrente desta, uma vez que
serve apenas de longa manus da atuação dos órgãos públicos administradores do sistema de financiamento na modalidade crédito
estudantil.
Não obstante isso, a partir do momento em que apresentou contestação, tomou ciência do caso da parte autora, insurgindo-se
quanto ao fato e alegando matéria de mérito, de sorte que nesse caso em particular, devem ser a ele cominadas algumas
determinações judiciais para maior eficácia da tutela de mérito jurisdicional, tais como a retirada do nome da parte autora dos
cadastros de proteção ao crédito pelo valor a ela imputado e abster-se de continuar realizando bloqueios na conta-corrente da
requerente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o
processo com resolução de mérito, para:
A) DECLARAR INEXISTENTE o débito imputado à parte autora no valor de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais, referente ao valor
aproximado devido junto à IES requerida, a qual não procedeu ao cancelamento do curso superior solicitado pela requerente.
B) CONDENAR a requerida CENTRO DE ENSINO ATENAS MARANHENSE - CEAMA ao pagamento de R$ 917,00 (novecentos e
dezessete reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais à parte autora;
C) CONDENAR a requerida CENTRO DE ENSINO ATENAS MARANHENSE - CEAMA ao pagamento de indenização pelos danos
morais causados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
D) DETERMINAR à requerida CENTRO DE ENSINO ATENAS MARANHENSE - CEAMA que solicite ao agente financeiro, Banco
do Brasil, através das vias competentes, no prazo de 10 (dez) dias, após a ciência da presente sentença, a retirada do nome da
parte autora dos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito declarado inexistente, bem como informe, no mesmo prazo,
ao CPSA, ao FNDE e ao Banco do Brasil sobre o cancelamento da matrícula da parte autora, para fins de encerramento contratual
junto ao FIES, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual será vertida em benefício da parte autora.
E) DETERMINAR ao requerido BANCO DO BRASIL S.A. que no prazo de 10 (dez) dias, após ciência dessa sentença, retire do
nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito declarado inexistente, bem como abstenha-se de
continuar realizando bloqueios na conta-corrente da requerente, relacionado ao valor da amortização dos juros do FIES, sob pena
de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual será vertida em benefício da parte autora.
Os danos materiais serão corrigidos com juros e correção monetária incidentes desde a data do evento danoso (súmulas 43 e 54
do STJ).
Consigno que o valor relativo à condenação pelos danos morais sofridos deverão ser corrigidos monetariamente, a partir da data
da prolação desta sentença, consoante a súmula 362 do STJ.
Os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ.
Condeno a parte requerida CENTRO DE ENSINO ATENAS MARANHENSE - CEAMA nas custas e, também, em honorários
advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação.
A requerida deverá efetuar o pagamento dos danos morais e materiais, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em

Página 1249 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



julgado da sentença, após requerimento da autora, na forma do art. 523 do CPC/2015.
Oficie-se ao FNDE, juntando cópia da presente sentença, no sentido de que tome ciência da condenação imposta à parte
requerida, a fim de que tome providências quanto à verba disponibilizada à IES ré, uma vez que consta nos autos que a autarquia
federal repassou à requerida CEAMA 06 (seis) parcelas no valor de R$ 1.1198 (mil cento e noventa e oito reais), refente ao
segundo semestre letivo de 2014, mesmo tendo havido a solicitação de cancelamento do curso e sem que a parte autora tenha
frequentado as aulas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Zé Doca - MA, 20 de agosto de 2019.
MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca - MA.

Segunda Vara de Zé Doca

PROCESSO Nº.: 2144-40.2016.8.10.0063
Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
RÉU: JOSE RIBAMAR NUNES SANTOS
ADVOGADO: DR. PÉRICLES ANTÔNIO ARAÚJO PINHEIRO OAB/MA 11292

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Aos 24 de julho de 2019, nesta cidade e Comarca de Zé Doca, Estado do Maranhão, no edifício do fórum, sala das audiências, à
hora designada, onde se encontrava a Exmª. Sra. Dra. LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM, Juíza de Direito da 2ª Vara desta
Comarca, com ela auxiliar judiciário, ao final assinado, foi declarada aberta a presente audiência que tem por objeto o processo em
epígrafe. Feito o pregão verificou-se a presença da representante do Ministério Público Estadual, Dra. Simone Chrystine Santana
Valadares, Titular da 1ª Promotoria de Justiça, respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça de Zé Doca/MA; ausente o réu, ausente
o advogado constituído. Dada a palavra a representante do Ministério Público, esta requereu. A seguir a MM. Juíza de Direito,
passou a proferir a seguinte DESPACHO: "Designo audiência de instrução para o dia 18 do mês de setembro do ano de 2019, às
10 horas e 00 minutos para inquirição das testemunhas Maria Domingos Soeiro, endereço Rua São João, 520, Bairro São
Francisco, Zé Doca/MA. Oficie-se a operadora de telefonia VIVO com o fim de informar o endereço da testemunha Francinaldo
Soeiro Silva, telefone (66) 99721-5253, constante de seus cadastros, no prazo de 15 dias, com o fim de subsidiar instrução
criminal. Quanto ao pedido de video conferência, observo que até a presente data não possível sua realização, fato que se
encontra atrasando de forma desmasiada a instrução deste feito, o qual data desde o ano de 2016, razão pela qual, deverá o feito
seguir seus tramites normais, sem video conferência no momento, considerando ademais que o réu se encontra em liberdade
condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, inclusive a de comparecer a todos os atos processuais, sob pena de
decretação da sua prisão preventiva, razão pela qual o réu e/ou seu advogado deverão comparecer na audiência acima desginada
nesta comarca. Publique-se em nome do advogado de defesa. Intimem-se. Saem os presentes cientes. Cumpra-se". NADA MAIS
foi dito. Do que para constar, lavrei este termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Zé Doca, 24 de julho de 2019.
LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 622-22.2009.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal de Competência do Júri
DATA DO AJUIZAMENTO: 03/07/2009 12:00:08
PARTE(S) AUTORA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PARTE (S) RÉ(S) :SILVANO VASCONCELOS
O Excelentíssimo Doutor Marcelo Moraes Rêgo de Souza, Juiz de Direito Titular da Primeira Vara, respondendo cumulativamente
pela Segunda Vara da Comarca de Ze Doca, Estado do Maranhão. Faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que, por este Juízo tramita os autos da ação em epígrafe.

DESTINATÁRIO: Silvano Vasconcelos, Brasileiro(a), Casado(a), com endereço a Rua Castro Lisboa, Nº 256, Vila Nova, Zé
Doca/MA, que sem encontra(m) em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Pelo presente edital, fica intimado o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, para atender
ao objetivo abaixo mencionado, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital.
OBJETIVO: Para conhecimento da resenha da SENTENÇA proferida nos autos, a abaixo transcrita:
SENTENÇA: (...)" O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra SILVANO VASCONCELOS, já qualificado nos
autos, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, por ter ceifado, no dia 18 de maio de
2009, a vida de CARLOS ALBERTO ANDRADE BATISTA.Em suma, narra à denúncia que, no dia acima mencionado, o
denunciado, em companhia de Adelmo, procurava a vítima pelas ruas desta cidade, vez que esta teria roubado sua motocicleta
Honda Tornado e após encontrá-la Adelmo em companhia do acusado a executou com um disparo de arma de fogo sem que a
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vítima pudesse esboçar qualquer chance de defesa.Exame cadavérico às fls. 07. Recebida à denúncia, às fls. 50, em 05.10.2009.
Certidão de antecedentes às fls. 56 e 132. Citado o réu às fls. 63. Resposta à acusação às fls. 74.Determinado o
desmembramento do processo em relação ao acusado Adelmo Ramos de Sousa, conforme decisão de fls. 121/122.Certificado o
desmembramento do processo em relação ao acusado Adelmo Ramos de Sousa, conforme fls. 124.Audiência às fls. 146 e 171.O
Ministério Público apresentou alegações finais, às fls. 175/183, requerendo o julgamento procedente da pretensão punitiva com a
consequente pronúncia do acusado, nos termos do art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, vez que se
encontra provada a autoria e materialidade delitiva.A defesa, por sua vez, apresentou suas alegações finais, às fls. 211/212,
reservando-se a apresentar sua convicção em plenário.Por fim, vieram-me os autos conclusos.É O RELATÓRIO.DECIDO.O art.
413 do Código de Processo Penal prescreve que o juiz pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de ser ele o seu autor, ou seja, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade de acusação.A
manutenção da competência do Tribunal do Júri deve ser feita com firmeza e as provas da exclusão robustas, daí, por ser uma
excepcionalidade, exige forte fundamentação, pois tal decisão tem a força de subtrair a competência constitucional do Tribunal do
Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.Na sentença de pronúncia é vedada ao juiz a análise aprofundada do mérito
da questão em exame, uma vez que se trata de atribuição constitucional do Conselho de Sentença, fazendo indispensável, no
entanto a sua fundamentação. Segundo o autor Júlio Fabbrini Mirabete: É necessário também para a pronúncia que existam
indícios suficientes da autoria. Indícios de autoria, como ensina Hermínio Marques Porto, são conexões entre os fatos conhecidos
no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal (Processo Penal, 2. Ed., São Paulo, Atlas, p. 465).Como
leciona Fernando Capez:(...) no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve
proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos do seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido autor do crime. (Curso de Processo Penal, São Paulo,
Saraiva, 1998, p. 533).Assim, indícios são sinais, vestígios, coisas que se relacionam com o fato narrado, e que ensejam no
magistrado a convicção da materialidade e autoria do crime.A materialidade dos delitos capitulados no art. 121, na forma
qualificada, do Código Penal, está amplamente comprovada, tendo em vista o exame cadavérico de fls. 07.Indícios de autoria, de
outro lado, estão patentes diante dos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo. Concluindo, está provada a materialidade
do crime pelo exame cadavérico constante às fls. 07, bem como há indícios sérios de autoria conducentes ao denunciado por meio
da oitiva de testemunhas, na primeira fase da persecução penal. Sendo assim, no caso em tela, não resta dúvida acerca da
competência do Tribunal do Júri. Por outro lado, entendo que o réu se encontra furtando-se da aplicação da lei penal, vez que se
encontra em local incerto e não sabido, conforme certificado às fls. 207, razão pela qual decreto sua prisão preventiva, com
fundamento no art. 312 e 313 do CCP, diante da permissiva do art. 413, §3º, do CPP.DISPOSITIVODiante do exposto,
PRONUNCIO o réu SILVANO VASCONCELOS, nascido aos 12.09.1971, filho de Maria Selma Vasconcelos, (art. 413, CPP) para
submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular da cidade e Comarca de Zé Doca/MA, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.No mais, expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do réu como forma de garantir a
aplicação da lei penal, devendo a secretaria judicial cadastrar o mandado no banco de dados do CNJ.Oficie-se a Secretaria
Pública e a Polinter para que nos auxilie na captura do acusado, para tanto, encaminhem-se cópia do mandado de
prisão.Expeçam-se as comunicações de praxe.Revogo o encargo do Defensor Dativo, ante a instalação da Defensoria Pública
nesta comarca.Ciência ao Ministério Público e a DPE.Intime-se o réu por edital, este com prazo de 30 (trinta) dias, para que tome
ciência da pronúncia.P. R. I. C.Zé Doca/MA, 08 de setembro de 2015.JUÍZA LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM TITULAR
DA 2ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA ".E, para que chegue ao seu conhecimento, se passou o presente edital, que será
afixado no átrio do edifício do Fórum.
O que se CUMPRA nos termo e na forma da Lei. Dado e passado o presente, nesta secretaria judicial a meu cargo, nesta cidade
de Zé Doca, Estado do Maranhão, aos 12 de junho de 2018. Eu_____________ Giovanni Melo de Melo, Secretário Judicial
Substituto, conferi e subscrevo.

JUIZ MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA,
RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELA 2ª VARA

Lago da Pedra

Primeira Vara de Lago da Pedra

PROCESSO Nº 0000384-94.2017.8.10.0039 (3862017)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: B V FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 08784A-MA ) e GIULIO ALVARENGA REALE ( OAB 15275A-MA )

REQUERIDO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
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ATO ORDINATÓRIONos termos do provimento 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão e de Ordem do MM. Juiz Marcelo Santana Farias,
considerando a penhora online realizada, intime-se a parte requerente, através de seu patrono, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do
teor da certidão do Oficial de Justiça.Lago da Pedra/MA, 02 de setembro de 2019.Faustino Monteiro de SouzaTécnico Judiciário - Mat. 131953 Resp: 131953

PROCESSO Nº 0000773-79.2017.8.10.0039 (7762017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO: LUCIANO BARROS DE BRITO ( OAB 9154-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ATO ORDINATÓRIONos termos do provimento 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, considerando a tempestividade da contestação, intime-
se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente replica à contestação, nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC.Lago da Pedra/MA, 02 de
setembro de 2019.Faustino Monteiro de SouzaTécnico Judiciário - Mat. 131953 Resp: 131953

PROCESSO Nº 0001327-14.2017.8.10.0039 (13302017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: EDILSON SOARES MELO
ADVOGADO: MARCUS VINÍCIUS FARIAS REIS ( OAB 15095-MA )

REU: COMPANHIA ENÉRGÉTICA DO ESTADO DO MARANHÃO - CEMAR e GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

ATO ORDINATÓRIONos termos do provimento 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, considerando a tempestividade da contestação, intime-
se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente replica à contestação, nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC.Lago da Pedra/MA, 02 de
setembro de 2019.Faustino Monteiro de SouzaTécnico Judiciário - Mat. 131953 Resp: 131953

PROCESSO Nº 0001329-81.2017.8.10.0039 (13322017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

AUTOR: RAIMUNDO SOUSA PEREIRA
ADVOGADO: MARCUS VINÍCIUS FARIAS REIS ( OAB 15095-MA )

REU: COMPANHIA ENÉRGÉTICA DO ESTADO DO MARANHÃO - CEMAR e GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

ATO ORDINATÓRIONos termos do provimento 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, considerando a tempestividade da contestação, intime-
se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente replica à contestação, nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC.Lago da Pedra/MA, 02 de
setembro de 2019.Faustino Monteiro de SouzaTécnico Judiciário - Mat. 131953 Resp: 131953

PROCESSO Nº 0000868-17.2014.8.10.0039 (8692014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE LAGO DA PEDRA

ACUSADO: VANDERLEI ALENCAR DA SILVA
ADVOGADO: LUCIANO BARROS DE BRITO ( OAB 9154-MA )

ATO PROCESSUALPelo presente e, em cumprimento ao art. 2°, do Provimento nº 10/2009 da Corregedoria Geral da Justiça, PROCEDO A INTIMAÇÃO do
advogado do réu, Dr. Luciano Barros de Brito OAB/MA 9154, via DJE, para comparecer na sala de audiência da 1ª Vara no dia 17 de setembro de 2019, às 15:30
horas.Lago da Pedra/MA, 02 de setembro de 2019.Janaína Oliveira PinheiroSecretária Judicial da 1ª Vara Resp: 116418

Segunda Vara de Lago da Pedra

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0800239-34.2019.8.10.0039
REQUERENTE: CARMELINA VAZ DE SOUSA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: HOSANNA STEPHANIE DUARTE MARTINS SOARES, MA 18.479 e APOLIANA
PEREIRA COSTA MEDEIROS, OAB/MA 11.466
REQUERIDA: BANCO BGN S.A
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 11:30, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.
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Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0800239-34.2019.8.10.0039
REQUERENTE: CARMELINA VAZ DE SOUSA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: HOSANNA STEPHANIE DUARTE MARTINS SOARES, MA 18.479 e APOLIANA
PEREIRA COSTA MEDEIROS, OAB/MA 11.466
REQUERIDA: BANCO BGN S.A
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 11:30, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0800610-95.2019.8.10.0039
REQUERENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: HOSANNA STEPHANIE DUARTE MARTINS SOARES, OAB/MA 18.479
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 10:40, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0800743-40.2019.8.10.0039
REQUERENTE: FRANCISCO MACHADO DE LIMA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL, OAB/10.860
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 09:40, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0800979-89.2019.8.10.0039
REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO ALVES
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL, OAB/MA 10.860
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 10:00, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.
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Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0801377-36.2019.8.10.0039
REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MENDONCA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: WANDYA LIVIA FIRMINO NASCIMENTO, OAB/MA 15.269-A
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 09:50, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0801419-85.2019.8.10.0039
REQUERENTE: ANTONIA BORGES SILVA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: GEORGE AMILCAR SOUSA DE BRITO, OAB/MA 10.400
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 11:00, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0801429-32.2019.8.10.0039
REQUERENTE: GABRIELA MELO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL, OAB/MA 10.860
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 11:10, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0801577-43.2019.8.10.0039
REQUERENTE: GERALDA DE JESUS CORREIA DA SILVA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: LUCAS SILVA VIANA OLIVEIRA, OAB/MA 18.789
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 10:10, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.
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Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0801606-93.2019.8.10.0039
REQUERENTE: IRACI SEBASTIAO LIMA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL, OAB/MA 10.860
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 10:50, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0801709-03.2019.8.10.0039
REQUERENTE: ODALI DE JESUS AGUIAR
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL, OAB/10.860
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 09:30, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0802047-11.2018.8.10.0039
REQUERENTE: RAIMUNDO DIAS BARROS
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: TIAGO FIALHO LOPES, OAB/MA 8.548
REQUERIDA: BANCO BGN S.A
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamado: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, OAB/MA 19.142A

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 11:40, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0802455-02.2018.8.10.0039
REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARCONES DA COSTA PORTILHO COELHO, OAB/MA5.458
REQUERIDA: BANCO BGN S.A
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 12:00, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.
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Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0802456-84.2018.8.10.0039
REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: MARCONES DA COSTA PORTILHO COELHO, OAB/MA 5.458
REQUERIDA: BANCO BGN S.A
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 11:50, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0802993-80.2018.8.10.0039
REQUERENTE: FRANCISCA SOBREIRA SOUSA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: THAYANNY DE BRITO VERISSIMO, OAB/MA 18.859, ANA PAULA ROCHA PORTO
DOS SANTOS, OAB/MA 15.203 e ADMIR DA SILVA LIMA, OAB/MA 15.331.
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 10:20, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0802993-80.2018.8.10.0039
REQUERENTE: FRANCISCA SOBREIRA SOUSA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: THAYANNY DE BRITO VERISSIMO, OAB/MA 18.859, ANA PAULA ROCHA PORTO
DOS SANTOS, OAB/MA 15.203 e ADMIR DA SILVA LIMA, OAB/MA 15.331.
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 10:20, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0802993-80.2018.8.10.0039
REQUERENTE: FRANCISCA SOBREIRA SOUSA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: THAYANNY DE BRITO VERISSIMO, OAB/MA 18.859, ANA PAULA ROCHA PORTO
DOS SANTOS, OAB/MA 15.203 e ADMIR DA SILVA LIMA, OAB/MA 15.331.
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da
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Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 10:20, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0803003-27.2018.8.10.0039
REQUERENTE: FABIANA DE SOUSA DE ALMADA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: THAYANNY DE BRITO VERISSIMO,OAB-MA 18.859, ANA PAULA ROCHA PORTO
DOS SANTOS, OAB/MA 15.203, ADMIR DA SILVA LIMA, OAB/MA 15.331
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 10:30, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0803003-27.2018.8.10.0039
REQUERENTE: FABIANA DE SOUSA DE ALMADA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: THAYANNY DE BRITO VERISSIMO,OAB-MA 18.859, ANA PAULA ROCHA PORTO
DOS SANTOS, OAB/MA 15.203, ADMIR DA SILVA LIMA, OAB/MA 15.331
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 10:30, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0803003-27.2018.8.10.0039
REQUERENTE: FABIANA DE SOUSA DE ALMADA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: THAYANNY DE BRITO VERISSIMO,OAB-MA 18.859, ANA PAULA ROCHA PORTO
DOS SANTOS, OAB/MA 15.203, ADMIR DA SILVA LIMA, OAB/MA 15.331
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 10:30, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0803048-31.2018.8.10.0039
REQUERENTE: MARIA JOSE DE LIMA FERREIRA
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ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA RODRIGUES FIALHO, OAB/MA 16.494 e CAIO ALVES FIALHO,
OAB/MA 10.746
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO:

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019, às 09h20, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0803048-31.2018.8.10.0039
REQUERENTE: MARIA JOSE DE LIMA FERREIRA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA RODRIGUES FIALHO, OAB/MA 16.494 e CAIO ALVES FIALHO,
OAB/MA 10.746
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO:

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019, às 09h20, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0803062-15.2018.8.10.0039
REQUERENTE: EMILIA BERNARDINO DA SILVA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: EDUARDO SILVA FERNANDES, OAB/MA 7.273
REQUERIDA: BANCO BGN S.A
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamado: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, OAB/MA 19.142A

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 14:00, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO: 0803285-65.2018.8.10.0039
REQUERENTE: RAIMUNDO LOPES MORENO E SILVA
ADVOGADO: Advogado(s) do reclamante: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL, OAB/MA 10.860
REQUERIDA: BANCO BGN S.A
ADVOGADO: , OAB/

Usando da faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, fica designado o dia 24/09/2019 11:20, para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, na sala de

audiência da 2ª vara desta Comarca. Eu, TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA, digitei.

Lago da Pedra-MA, 28 de agosto de 2019.

Elaine Lima Cruz

Secretária Judicial
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PROCESSO Nº 309-84.2019.8.10.0039
LIBERDADE PROVISÓRIA
Defensoria Pública do Estado do Maranhão em favor de Gilmar Lima dos Santos

DECISÃO

Cuida-se de pedido liberdade provisória sem fiança ou com fiança reduzida formulado pela Defensoria Pública Estadual, em favor
de Gilmar Lima dos Santos, preso em flagrante delito do dia 27/08/2019. pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 147
c.c art. 163, inciso IV do CP, alegando, em síntese, que sua insuficiência financeira lhes impede de pagar a fiança no valor
arbitrado e, por consequência, de gozar de sua liberdade provisória.
Em parecer de fls. 09/10 ,a representante ministerial , se manifestou pela isenção da fiança arbitrada pela autoridade policial,
mediante as condições do art. 327 e 328 do CPP, bem como medida de proteção consistente em afastamento e proibição de
contato com o ofendido.
DECIDO.
Compulsando os autos, verifico, que por ocasião da apreciação do auto de prisão em flagrante, em decisão de fls. 25, o Juiz
Plantonista , Titular da 1ª Vara desta Comarca, homologou o auto de prisão em flagrante mantendo a custódia cautelar,
determinando vista ao Ministério Público, para se manifestar sobre a necessidade ou não de decretação de prisão preventiva, ou
aplicação de outras medidas cautelares.
De início, mister salientar que o crime de dano qualificado e ameaça no âmbito de violência doméstica , apesar de dolosos, são
punidos, individualmente, com pena privativa de liberdade máxima igual a três anos e seis meses (artigos 163§ único, inciso IV
e147 do Código Penal), podendo, inclusive, serem objeto de fiança pela autoridade policial, a teor do artigo 322, caput, do Código
de Processo Penal, que, in casu, a fixou em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
Contudo, observo que o flagranteado é qualificado como lavrador, de onde se conclui que o valor fixado como fiança é elevado
demais, motivo pelo qual o reduzo para R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), em conformidade com o disposto no
artigo 325 , § 1º, inciso II do CPP do CPP.
Nesse contexto, considerando as condições pessoais do flagranteado, as circunstâncias dos fatos delituosos e o quantum da pena
prevista em abstrato para cada um destes crimes, mostra-se adequada a concessão de liberdade provisória com fiança e
submetida a outras medidas cautelares.
Destarte, com fulcro na inteligência dos artigos 282, inciso II, 319, 321, 322 e 325, inciso I, do Código de Processo Penal, POR
AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONCEDO-LHE O BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM
FIANÇA, A QUAL REDUZO PARA R$ 665,00 (seiscentos e sessenta cinco reais) DETERMINANDO QUE O MESMO SEJA
POSTO IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, salvo se por outro motivo estiver preso ,mediante a comprovação do pagamento do
valor fixado a título de fiança .
Ademais, além das condições do termo de fiança previstas nos artigos 327 e 328 do CPP, fixo outras medidas cautelares, que
caso sejam descumpridas, ocasionarão a revogação do benefício e o citado agente será recolhido à prisão, nos termos do art. 282,
§§ 1 e 5º, 319 e 321, todos do CPP:
I - comparecer em juízo todas as vezes que for intimado para atos da persecução penal;
II - não mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante;
III - não ausentar-se por mais de 10 (dez) dias de sua residência, sem comunicar a esse juízo o lugar onde será encontrado.

IV- Proibição de manter contato com a vítima OSVALDO INÁCIO DOS SANTOS , por qualquer meio de comunicação (telefone,
mensagens de texto, whatsapp, facebook, etc).

V- proibição de frequentarr o endereço residencial da vítima OSVALDO INÁCIO DOS SANTOS

Após, comprovado o pagamento da fiança, lavre-se o respectivo Termo de Liberdade Provisória e expeça-se o competente alvará
de soltura.

Fica o autuado advertido que, em caso de descumprimento das obrigações epigrafadas, poderá ser decretada sua prisão
preventiva, nos termos do art. 281, § 4º, do CPP.
Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual, juntando-se cópia desta decisão quando do recebimento do inquérito policial.
Intime-se o autuado.
Transcorrido o prazo para o envio do inquérito (30 dias), oficie-se à Delegacia de Polícia solicitando este.
Junte-se uma cópia da presente nos autos do inquérito.
A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO ALVARÁ DE SOLTURA/ MANDADO E TERMO DE COMPROMISSO.
Cumpra-se.
Lago da Pedra (MA), 30 de agosto de 2019.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da 2ª vara de Lago da Pedra
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ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0800312-06.2019.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: MARIA PERPETUA DE MELO SOUSA.
Advogado(s) do reclamante: EDSON DE FREITAS CALIXTO JUNIOR.
REQUERIDO(A): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 10h, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0800312-06.2019.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: MARIA PERPETUA DE MELO SOUSA.
Advogado(s) do reclamante: EDSON DE FREITAS CALIXTO JUNIOR.
REQUERIDO(A): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 10h, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0800851-69.2019.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: MAILSON COSTA GOMES.
Advogado(s) do reclamante: EDSON DE FREITAS CALIXTO JUNIOR.
REQUERIDO(A): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 9h50, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

Página 1260 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0800851-69.2019.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: MAILSON COSTA GOMES.
Advogado(s) do reclamante: EDSON DE FREITAS CALIXTO JUNIOR.
REQUERIDO(A): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 9h50, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0800891-51.2019.8.10.0039.
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7).
REQUERENTE: KEYLA HELEN FERNANDES DE MENESES.
Advogado(s) do reclamante: ESTEFANIO SOUZA CASTRO.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0800891-51.2019.8.10.0039.
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7).
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REQUERENTE: KEYLA HELEN FERNANDES DE MENESES.
Advogado(s) do reclamante: ESTEFANIO SOUZA CASTRO.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0800896-73.2019.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: ANTONIA NEIDE CHAVES DE SOUSA.
Advogado(s) do reclamante: EDSON DE FREITAS CALIXTO JUNIOR.
REQUERIDO(A): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 9h40, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0800896-73.2019.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: ANTONIA NEIDE CHAVES DE SOUSA.
Advogado(s) do reclamante: EDSON DE FREITAS CALIXTO JUNIOR.
REQUERIDO(A): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 9h40, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)
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dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801059-53.2019.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: RICARDO DE SOUSA MIRANDA.
Advogado(s) do reclamante: ADMIR DA SILVA LIMA, ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 9h30, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801059-53.2019.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: RICARDO DE SOUSA MIRANDA.
Advogado(s) do reclamante: ADMIR DA SILVA LIMA, ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 9h30, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801064-75.2019.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: MANOEL TARGINO.
Advogado(s) do reclamante: ADMIR DA SILVA LIMA, ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO
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Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 9h20, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801064-75.2019.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: MANOEL TARGINO.
Advogado(s) do reclamante: ADMIR DA SILVA LIMA, ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 9h20, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801119-60.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: EDINALDO COELHO PINHEIRO.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h50, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial
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ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801119-60.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: EDINALDO COELHO PINHEIRO.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h50, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801252-05.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: L. O. L. D. R..
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h40, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801252-05.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: L. O. L. D. R..
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h40, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta
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Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801252-05.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: L. O. L. D. R..
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h40, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801278-03.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: ANTONIO FERNANDES DA COSTA.
Advogado(s) do reclamante: JOAO BATISTA BENTO SIQUEIRA FILHO, ANNA CAROLINE BARROS COSTA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
Advogado(s) do reclamado: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 9h10, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801278-03.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
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REQUERENTE: ANTONIO FERNANDES DA COSTA.
Advogado(s) do reclamante: JOAO BATISTA BENTO SIQUEIRA FILHO, ANNA CAROLINE BARROS COSTA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
Advogado(s) do reclamado: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 9h10, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801423-59.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: DASIO DOS SANTOS ARAUJO.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h30, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801423-59.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: DASIO DOS SANTOS ARAUJO.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h30, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)
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dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801423-59.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: DASIO DOS SANTOS ARAUJO.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h30, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801979-61.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: MARCILENE MODESTO DOS SANTOS.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h20, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801979-61.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: MARCILENE MODESTO DOS SANTOS.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Página 1268 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h20, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801982-16.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: ENISVALDO DE ANDRADE OLIVEIRA.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h10, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801982-16.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: ENISVALDO DE ANDRADE OLIVEIRA.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 11h10, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS
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PROCESSO Nº. 0801983-98.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: EDIMAR PEREIRA DE FRANCA.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 10h50, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0801983-98.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: EDIMAR PEREIRA DE FRANCA.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 10h50, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0802148-48.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: EWERTON DIAS SOUSA.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 10h40, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)
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dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0802148-48.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: EWERTON DIAS SOUSA.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 10h40, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0803005-94.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: JOSIEL DO NASCIMENTO.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 10h30, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0803005-94.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: JOSIEL DO NASCIMENTO.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 10h30, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta
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Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0803006-79.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: PEDRO ALMEIDA DOS SANTOS.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 10h20, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0803006-79.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: PEDRO ALMEIDA DOS SANTOS.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 10h20, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0803009-34.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
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REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 9h, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0803009-34.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA.
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 9h, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0803037-02.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: M. V. L. D. N..
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 10h10, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
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PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE LAGO DA PEDRA

FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS
PROCESSO Nº. 0803037-02.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: M. V. L. D. N..
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 10h10, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

PROCESSO Nº. 0803037-02.2018.8.10.0039.
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436).
REQUERENTE: M. V. L. D. N..
Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROCHA PORTO DOS SANTOS, ADMIR DA SILVA LIMA.
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 27/11/2019, às 10h10, para realização de perícia médica, a ser realizada no Fórum desta

Comarca (Casa da Justiça). Para esta mesma data, designe-se a audiência conciliatória, que se realizará logo após os

trabalhos periciais.

Nomeio como perito o Dr. Mauro Ricardo Ramos Bilibio, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº.

500.346.500-91, inscrito no CRM/MA sob o nº. 6.373, com endereço profissional em Floriano (PI), na Rua Abdala Atten, nº. 275,

Irapuã II, detentor do endereço eletrônico drmaurobilibio@hotmail.com; que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco)

dias, dizer se aceita o encargo.
Lago da Pedra/MA, 2 de setembro de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LAGO DA PEDRA
FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS

Processo nº 0802020-91.2019.8.10.0039
Autor : ELIETE TORRES DA SILVA
Advogado : Wandya Lívia Firmino Nascimento da Silva OAB-MA 15.269-A
Réu : Companhia Energética do Maranhão

ATO ORDINATÓRIO

Usando a faculdade que me confere o Provimento n° 22/2018, artigo 3°, inciso VIII, da Corregedoria Geral da

Justiça/MA e nos termo do art. 93, XIV, CF; CPC art. 162, § 4º e art. 126 do Código de Normas da Corregedoria do Estado do

Maranhão/MA, Fica designado o dia 24/09/2019, às 9h, para audiência de conciliação, instrução e julgamento.
Lago da Pedra/MA, 26 de julho de 2019.

Elaine Lima Cruz
Secretária Judicial

Processo n.º 1450-80.2015.8.10.0039

Página 1274 de 1288 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 03/09/2019
Edição nº 163/2019 Publicação: 04/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Ação de Revisão de Alimentos
Requerente : F. M. da S.
Advogado : Erivaldo Morais Lima - OAB/MA 3.769
Requerido : V.A. DE F DA S, representada por sua genitora

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Revisão e Alimentos proposta por F. M. da S., por meio de seu advogado em face de V.A. DE F DA S,
representada por sua genitora. Com a inicial vieram os documentos e fls. 07/17. Instado a se manifestar , o Ministério Público, às
fls. 18-v, requereu a comprovação de que uma das filhas do autor esta sob a guarda do requerente. Intimado, o requerente por
meio de seu advogado se manifestou às fls. 14, dizendo que o pedido deveria ter sido encaminhado por meio de Carta Precatória
ao Juízo da Comarca de Santo André-SP. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que o pedido de fls. 03/06 é dirigido
ao Juízo da Comarca de Santo André-SP por dependência ao processo 974/2005, e por equívoco fora distribuído a este Juízo. O
art. 485, IV, do NCPC, adverte que o processo será extinto sem resolução de mérito "verificar a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; ", o que ocorre no presente caso, vez que o presenta feito não
e´dirigido a este Juízo. Dessa forma, havendo equívoco na distribuição do feito a este Juízo, o que por certo leva a extinção do
mesmo, nos moldes do Código de Processo Civil vigente. Posto isso, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
com base no art. 485, inciso IV do NCPC. Autorizo o desentranhamento dos documentos que acompanham a inicia,
providenciando a substituição por cópias, para entrega ao advogado subscritos da inicial, caso haja pedido nesse sentido. Sem
custas, ante o pedido de assistência judiciária gratuita de fls. 05, desde logo deferido. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o
Trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Lago da Pedra,20 de agosto de 2019 CRISTINA LEAL
MEIRELES Juíza de Direito Titular da 2ª Comarca de Lago da Pedra

Processo nº 2704-25.2014.8.10.0039
Ação de Alteração de Regime de Bens
Autor :J. de O. e M. H. B. de O.
Advogado : George Amilcar Sousa de Brito, OAB MA 10.400
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Alteração do Regime de Bens do Casamento ajuizada por J. de O. e M. H. B. de O., por meio de seu
advogado, objetivando alterar o regime de bens de seu casamento, de comunhão universal para comunhão parcial de bens, com a
finalidade de poder participar de programa governamental para aquisição e casa própria. Com a inicial vieram os documentos de
fls. 06/16. Despacho de fls. 18 determinando a emenda da inicial, devidamente cumprido com a juntada do documento de fls.
21/22. Com vista, o Ministério Público se manifestou pela publicação de editais para ciência e intimação de terceiros, juntada de
certidões de dívidas junta as receitas, bem como do Serasa, cujo pleito foi atendido em despacho de fls. 28 . Intimado para cumprir
o despacho de fls. 28 o autor deixou de juntar as certidões solicitadas, consoante certidão de fls. 34. É o relatório. Decido.
Inicialmente, cumpre assinalar que o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que se extingue o processo sem
resolução de mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta
dias. Compulsando os autos, verifico que o requerente foi intimado para juntar aos autos certidões de ações cíveis na Comarca,
bem como certidões de de dívidas junto as Receitas Federal Estadual e Municipal, bem como do Serasa, deixando transcorrer o
prazo sem nenhuma manifestação ,fato que se constitui em óbice ao regular processamento do feito e que caracteriza o abandono
da causa por parte da parte autora, uma vez que, agindo deste modo, demonstra, no mínimo, desinteresse no seu deslinde. Pelo
exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a caracterização do abandono da causa por
parte da parte autora, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. P.R.I. Uma vez
certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas legais, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Lago da
Pedra, 13 de agosto de 2019. CRISTINA LEAL MEIRELES/ Juíza de Direito Titulara da 2ª Vara de Lago da Pedra.

Processo Nº 3088-17.2016.8.10.0039
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
Autor: A. de S. L.
Advogada: Dalila Duarte Santos Sousa, OAB/MA 15.225 , OAB MA 15.225
Requerida: F. de A. L.

SENTENÇA
Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso promovida por A. de S. L. em face de F. de A. da S. , devidamente qualificados nos
autos.Afirma o demandante que é casado sob o regime da comunhão universal de bens, desde o dia 15 de setembro de 1982,
estando separados de fato há 13 (treze) anos contínuos e ininterruptos.Informa que, não há bens móveis ou imóveis a partilhar e
que durante a constância do matrimônio tiveram 08 filhos, atualmente todos maiores de idade.Com a inicial vieram os documentos
de fls. 07/09. Devidamente citada (fls. 13/14) a requerida deixou transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 20.É o relatório. Passo a decidir.No caso ora posto à apreciação, verificada a revelia da parte ré e a
desnecessidade de produção de prova testemunhal, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355 do CPC,
ressalvando desde logo a inaplicabilidade da presunção de veracidade dos fatos alegados com relação à matéria que envolva
direitos indisponíveis (art .345, II, do CPC). Como se sabe, a partir da promulgação da Emenda Constitucional n° 66/2010
desapareceu do ordenamento jurídico o instituto da separação judicial e toda a legislação que a regulava, subsistindo apenas o
divórcio como meio de dissolução do casamento, sem que haja prévia separação. Extinguiu-se também o prazo mínimo para a
decretação do divórcio, uma vez que não há mais referência à separação de fato do casal há mais de dois anos, consoante se
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infere da atual redação do § 6° do artigo 226 da Constituição. Assim, o divórcio passou a ser direito potestativo de qualquer dos
cônjuges, não havendo, a rigor, argumento algum que possa obstar a pretensão das partes de dissolução do vínculo conjugal, tudo
sem prejuízo de outras questões de interesse do casal ou da família eventualmente pendentes sejam resolvidas em ação própria,
tendo de ser decretado tão somente diante da manifestação de vontade de uma das partes ou do casal, independente do
transcurso de qualquer prazo ou outras formalidades. Ademais, não havendo provas inequívocas acerca da inexistência de bens
do casal, abstenho-me de disciplinar a respectiva partilha, e caso estes existam, a referida partilha será feita num momento
posterior sob o regime de sobrepartilha. DIANTE DO EXPOSTO, e em consonância com os artigos 226, § 6º da Constituição
Federal, 40 da Lei 6.515/77 e 1.580, § 2º do Código Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para DECRETAR O DIVÓRCIO de
A. DE S. L. E F. DE A. L., consoante justificativa acima alinhada, para que produza seus efeitos e, em consequência, JULGO
EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Verificando que o nome da
requerida foi grafado erroneamente na petição inicial, eis que o documento de fls. 09, demonstra que o correto é Francisca de
Assis Lopes, promova a secretaria os atos necessários para correção no sistema Themis.Sem custas e honorários em razão do
pedido de Assistência Judiciária Gratuita, desde logo deferido. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de
averbação à serventia extrajudicial correspondente para proceder o que for de direito, de forma gratuita. Oportunamente arquive-se
o processo.Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Lago da Pedra/MA, 15 de agosto de 2019. CRISTINA LEAL MEIRELES/ Juíza
de Direito Titular da 2ª Vara de Lago da Pedra

Processo nº 3391-94.2017.8.10.0039.8.10.0039
Ação de Alimentos
Autor :P.S.C e Outra, representadas por M. de F. N. e S., assistida pela DPE
Requerido : A. C. M. de C.

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por P.S.C e Outra, representadas por M. de F. N. e S., por meio da defensoria Pública
Estadual, em face de A. C. M. de C. Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/12. Despacho de fls. 14 arbitrando alimentos
provisórios, determinando a citação do requerido e designando data para audiência de conciliação. Certidão de fls. 39, demonstra
que o requerido não foi localizado no endereço indicado na inicial. Em sede de audiência, a parte autora por meio da Defensoria
Pública requereu o prazo de 05 (cinco) dias para informar o endereço atualizado do requerido, o que foi deferido por este Juízo,
conforme termo de fls. 56. Certidão de fls. 57, demonstra que Transcorreu o prazo requerido sem nenhuma manifestação do autor.
É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que se
extingue o processo sem resolução de mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar
a causa por mais de trinta dias. Compulsando os autos, verifico que o requerido não foi localizado no endereço apontado na inicial,
bem como vejo que em audiência a parte autora por meio de seu defensou requereu prazo para informar o endereço atualizado do
requerido, deixando transcorrer o período de tempo concedido sem nenhuma manifestação ,fato que se constitui em óbice ao
regular processamento do feito e que caracteriza o abandono da causa por parte da parte autora, uma vez que, agindo deste
modo, demonstra, no mínimo, desinteresse no seu deslinde. Pelo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de
Processo Civil, ante a caracterização do abandono da causa por parte da parte autora, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. P.R.I.
Uma vez certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas legais, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.
Lago da Pedra, 20 de agosto de 2019. CRISTINA LEAL MEIRELES/ Juíza de Direito Titulara da 2ª Vara de Lago da Pedra

Primeira Vara de Araioses

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Prazo de Lei

PROCESSO Nº 0000039-38.2017.8.10.0069
AÇÃO ORDINÁRIA
REQUERENTE(S): JOAQUIM QUARESMA DA SILVA NETO
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ARAIOSES/MA
FINALIDADE: INTIMAR o(a)(s)
Dr. LOURIVAL GONÇALVES DE ARAÚJO FILHO – OAB/PI Nº 2926 (Procurador do Município de Araioses/MA) para
tomar(em) ciência do inteiro teor do DESPACHOexarada dos autos em epígrafe e transcrita a seguir.
D E S P A C H O
Quanto ao saneamento do feito, com fulcro no § 3º, do art. 357, do Código de
Processo Civil, aplicando-se o modelo cooperativo do processo:
1) designo audiência de saneamento para o dia 25/09/2019, às 09:20 horas, a fim
de se evitar qualquer alegação futura de cerceamento de direito, oportunidade
em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas
alegações.
2) De acordo com o § 5º, do mesmo art. 357, na hipótese do § 3o, as partes devem
levar, para a audiência prevista (audiência de saneamento), o respectivo rol de
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testemunhas.
3) Durante a audiência, havendo requerimento por perícia, na forma do § 8o, do art.
357, do Código de Processo Civil, deve-se designar desde logo data para sua
realização, sendo nomeado de imediato perito especializado no objeto da perícia, e
fixado, de imediato, o prazo para a entrega do laudo, na forma do art. 465, do mesmo
diploma.
Intimem-se.
Araioses, 25 de julho de 2019.
Marcelo Fontenele Vieira
Juiz de direito titular da 1ª Vara da Comarca de Araioses-MA
Dado e passado nesta cidade de Araioses/Ma, 02de setembro de 2019. Eu Roberto Sampaio da Silva, Secretário Judicial,
matrícula 148197, digitei e providenciei a publicação. SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES
TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta cidade de Araioses/Ma – CEP: 65.570-000. E-mail:
vara1_aro@tjma.jus.br. Tel: (98) 3478-1021.

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Prazo de Lei

PROCESSO Nº 0000439-52.2017.8.10.0069
AÇÃO ORDINÁRIA
REQUERENTE(S): JOSÉ ARISTON DE ALBUQUERQUE
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ARAIOSES/MA
FINALIDADE: INTIMAR o(a)(s)
Dr. LOURIVAL GONÇALVES DE ARAÚJO FILHO – OAB/PI Nº 2926 (Procurador do Município de Araioses/MA) para
tomar(em) ciência do inteiro teor do DESPACHOexarada dos autos em epígrafe e transcrita a seguir.
Processo nº 4392017
Autor: José Ariston de Albuquerque
Réu: Município de Araioses
D E S P A C H O
JOSÉ ARISTON DE ALBUQUERQUE, qualificado na inicial ajuizou a presente ação
visando o pagamento de adicional de horas extras trabalhadas, adicional noturno,
além de 13º salário e férias repercutidas pelas horas extras e adicional noturno não
rece bidos.
Citado o Requerido, este apresentou tempestivamente contestação, fls. 27/40.
Réplica, fls. 43/45.
Sendo assim, passo a sanear o feito, com fulcro no art. 357:1 - Não há questões
processuais pendentes a serem resolvidas; 2 - A matéria de fato a ser resolvida é a
comprovação da jornada de trabalho empreendida pelo Autor; 3 - Defiro a produção
de prova oral, a apresentação de documentos ou qualquer outro meio de prova a ser
apresentado no dia da audiência de instrução; 4 - Distribuo igualmente o ônus da
prova; 5 - Designo a audiência de instrução para o dia 07/10/2019, as 08:30 horas
na sala de audiências da 1a. Vara de Araioses.
Intimem-se as partes para, querendo, pedirem esclarecimentos em 05 (cinco) dias,
bem como, ficarem cientes da audiência designada acima.
Fixo o prazo de 02 (dois) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas.
Cumpra-se.
Araioses, 07 de agosto de 2019.
Marcelo Fontenele Vieira
Juiz de direito titular da 1ª Vara da Comarca de Araioses-MA
Dado e passado nesta cidade de Araioses/Ma, 02de setembro de 2019. Eu Roberto Sampaio da Silva, Secretário Judicial,
matrícula 148197, digitei e providenciei a publicação. SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES
TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta cidade de Araioses/Ma – CEP: 65.570-000. E-mail:
vara1_aro@tjma.jus.br. Tel: (98) 3478-1021.

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Prazo de Lei

PROCESSO Nº 0000757-35.2017.8.10.0069
AÇÃO ORDINÁRIA
REQUERENTE(S): DJANES PESSOA DA SILVA
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ARAIOSES/MA
FINALIDADE: INTIMAR o(a)(s)
Dr. LOURIVAL GONÇALVES DE ARAÚJO FILHO – OAB/PI Nº 2926 (Procurador do Município de Araioses/MA) para
tomar(em) ciência do inteiro teor do DESPACHOexarada dos autos em epígrafe e transcrita a seguir.
D E S P A C H O
Quanto ao saneamento do feito, com fulcro no § 3º, do art. 357, do Código de
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Processo Civil, aplicando-se o modelo cooperativo do processo:
1) designo audiência de saneamento para o dia 23/09/2019, às 11:15 horas, a fim
de se evitar qualquer alegação futura de cerceamento de direito, oportunidade
em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas
alegações.
2) De acordo com o § 5º, do mesmo art. 357, na hipótese do § 3o, as partes devem
levar, para a audiência prevista (audiência de saneamento), o respectivo rol de
testemunhas.
3) Durante a audiência, havendo requerimento por perícia, na forma do § 8o, do art.
357, do Código de Processo Civil, deve-se designar desde logo data para sua
realização, sendo nomeado de imediato perito especializado no objeto da perícia, e
fixado, de imediato, o prazo para a entrega do laudo, na forma do art. 465, do mesmo
diploma.
Intimem-se.
Araioses, 23 de julho de 2019.
Marcelo Fontenele Vieira
Juiz de direito titular da 1ª Vara da Comarca de Araioses-MA
Dado e passado nesta cidade de Araioses/Ma, 02de setembro de 2019. Eu Roberto Sampaio da Silva, Secretário Judicial,
matrícula 148197, digitei e providenciei a publicação. SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES
TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta cidade de Araioses/Ma – CEP: 65.570-000. E-mail:
vara1_aro@tjma.jus.br. Tel: (98) 3478-1021.

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Prazo de Lei

PROCESSO Nº 0000981-41.2015.8.10.0069
AÇÃO ORDINÁRIA
REQUERENTE(S): RAQUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ARAIOSES/MA e Dr. MAX ALVES RIOS
FINALIDADE: INTIMAR o(a)(s)
Dr. ANTONIO ISRAEL CARVALHO SALES – OAB/PI Nº 8.907; Dr. LOURIVAL GONÇALVES DE ARAÚJO FILHO – OAB/PI Nº
2926 (Procurador do Município de Araioses/MA); Dr. ARTHUR FERREIRA DE SIQUEIRAOAB/PI Nº 8910 para tomar(em)
ciência do inteiro teor do DESPACHOexarada dos autos em epígrafe e transcrita a seguir.
Processo nº 981/2015
Autor(a): Raquel Gonçalves de Oliveira
Réus: Município de Araioses e Dr. Max Alves Rios
D E S P A C H O
Raquel Gonçalves de Oliveira, qualificado(a) na inicial ajuizou a presente ação de
Indenização Por Danos Morais em desfavor do município de Araioses/M e Dr. Max
Rios, alegando que estava grávida de (09) nove meses e que em virtude de omissão
e/ou negligência dos requeridos seus bebê veio a óbito, conforme narrado na inicial.
Citados, os requeridos apresentaram as respectivas contestações, conforme se
percebe às fls. 61/74 e 78/84, tempestivamente, nos termos da certidão de fls. 89.
Réplica às constatações às fls. 91/92.
Sendo assim, passo a sanear o feito, com fulcro no art. 357:1- Não há questões
processuais pendentes a serem resolvidas; 2- A matéria de fato a ser resolvida é a
existência de omissão e/ou negligência no atendimento da requerente por parte dos
requeridos, haja vista a condição de gestante da autora na época dos fatos narrados;
3 - Defiro a produção de prova oral, a apresentação de documentos ou qualquer outro
meio de prova a ser apresentado no dia da audiência de instrução; 4- Distribuo
igualmente o ônus da prova; 5 - Designo a audiência de instrução para o dia
30/09/2019, as 11:00horas na sala de audiências da 1a. Vara de Araioses.
Intimem-se as partes para, querendo, pedirem esclarecimentos em 05 (cinco) dias,
bem como, ficarem cientes da audiência designada acima.
Fixo o prazo de 02 (dois) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas.
Cumpra-se.
Araioses, 22 de agosto de 2019.
Marcelo Fontenele Vieira
Juiz de direito titular da 1ª Vara da Comarca de Araioses-MA
Dado e passado nesta cidade de Araioses/Ma, 02de setembro de 2019. Eu Roberto Sampaio da Silva, Secretário Judicial,
matrícula 148197, digitei e providenciei a publicação. SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES
TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta cidade de Araioses/Ma – CEP: 65.570-000. E-mail:
vara1_aro@tjma.jus.br. Tel: (98) 3478-1021.

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
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Prazo de Lei
PROCESSO Nº 0001013-46.2015.8.10.0069
AÇÃO ORDINÁRIA
REQUERENTE(S): RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA CRUZ
REQUERIDO: INSS
FINALIDADE: INTIMAR o(a)(s)
Dr. ANTONIO ISRAEL CARVALHO SALES – OAB/PI Nº 8.907 para tomar(em) ciência do inteiro teor do DESPACHOexarada dos
autos em epígrafe e transcrita a seguir.
Processo nº 1013/2015
Autor: Raimundo Nonato Pinheiro da Cruz
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
D E S P A C H O
RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA CRUZ, qualificado na inicial ajuizou a presente
ação previdenciária, visando a concessão de aposentadoria por idade, negada
administrativamente pelo requerido.
Citado o Requerido apresentou contestação, conforme fls. 73/89.
Réplica, fls. 93/94.
Sendo assim, passo a sanear o feito, com fulcro no art. 357: 1- Não há questões
processuais pendentes a serem resolvidas; 2- A matéria de fato a ser resolvida é a
comprovação do período de carência necessário para a concessão do benefício; 3 -
Defiro a produção de prova oral, a apresentação de documentos ou qualquer outro
meio de prova a ser apresentado no dia da audiência de instrução; 4 - Distribuo
igualmente o ônus da prova; 5 - Designo a audiência de instrução para o dia
14/10/2019, as 08:30 horas na sala de audiências da 1a. Vara de Araioses.
Intimem-se as partes para, querendo, pedirem esclarecimentos em 05 (cinco) dias,
bem como, ficarem cientes da audiência designada acima.
Cumpra-se.
Araioses, 15 de agosto de 2019.
Marcelo Fontenele Vieira
Juiz de direito titular da 1ª Vara da Comarca de Araioses-MA
Dado e passado nesta cidade de Araioses/Ma, 02de setembro de 2019. Eu Roberto Sampaio da Silva, Secretário Judicial,
matrícula 148197, digitei e providenciei a publicação. SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES
TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta cidade de Araioses/Ma – CEP: 65.570-000. E-mail:
vara1_aro@tjma.jus.br. Tel: (98) 3478-1021.

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Prazo de Lei

PROCESSO Nº 0001040-92.2016.8.10.0069
AÇÃO ORDINÁRIA
REQUERENTE(S): OTONIEL FERREIRA SILVA
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ARAIOSES/MA
FINALIDADE: INTIMAR o(a)(s)
Dr. LOURIVAL GONÇALVES DE ARAÚJO FILHO – OAB/PI Nº 2926 (Procurador do Município de Araioses/MA) para
tomar(em) ciência do inteiro teor do DESPACHOexarada dos autos em epígrafe e transcrita a seguir.
Processo nº 10402016
Autor: Otoniel Ferreira Silva
Réu: Município de Araioses
D E S P A C H O
OTONIEL FERREIRA SILVA, qualificado na inicial ajuizou a presente ação visando o
pagamento de adicional de horas extras trabalhadas e não pagas pelo requerido.
Citado o Requerido, este deixou escoar o prazo legal sem contestar, fls. 78.
Tendo em vista o decurso do prazo sem contestação, decreto a revelia do requerido,
deixando de aplicar seus efeitos, nos termos do art. 345, II, do CPC.
Sendo assim, passo a sanear o feito, com fulcro no art. 357:1 - Não há questões
processuais pendentes a serem resolvidas; 2 - A matéria de fato a ser resolvida é a
comprovação da jornada de trabalho empreendida pelo Autor; 3 - Defiro a produção
de prova oral, a apresentação de documentos ou qualquer outro meio de prova a ser
apresentado no dia da audiência de instrução; 4 - Distribuo igualmente o ônus da
prova; 5 - Designo a audiência de instrução para o dia 07/10/2019, as 09:00 horas
na sala de audiências da 1a. Vara de Araioses.
Intimem-se as partes para, querendo, pedirem esclarecimentos em 05 (cinco) dias,
bem como, ficarem cientes da audiência designada acima.
Fixo o prazo de 02 (dois) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas.
Cumpra-se.
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Araioses, 07 de agosto de 2019.
Marcelo Fontenele Vieira
Juiz de direito titular da 1ª Vara da Comarca de Araioses-MA
Dado e passado nesta cidade de Araioses/Ma, 02de setembro de 2019. Eu Roberto Sampaio da Silva, Secretário Judicial,
matrícula 148197, digitei e providenciei a publicação. SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES
TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta cidade de Araioses/Ma – CEP: 65.570-000. E-mail:
vara1_aro@tjma.jus.br. Tel: (98) 3478-1021.

INTIMAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO
Prazo de lei

REF. PROCESSO Nº 0001638-51.2013.8.10.0069
AÇÃO ORDINÁRIA
AUTOR(A): MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
REQUERIDO: INSS
FINALIDADE: INTIMAR o(a)(s)
Drª SCHEILA MARIA DE ARAÚJO ROCHA – OAB/MA 8.616-Apara tomar ciência do inteiro teor do ATO ORDINATÓRIO exarado
dos autos em epígrafe e transcrito a seguir:
ATO ORDINATÓRIO
Intimo as partes sobre a documentação e honorários apresentados pelo médico perito. Do que para constar lavrei o presente
termo. Araioses, 02de setembro de 2019. Roberto Sampaio da Silva. Secretário Judicial. Mat.: 148197. SEDE DESTE JUÍZO:
FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta cidade de Araioses/Ma
– CEP: 65.570-000. E-mail: vara1_aro@tjma.jus.br. Tel: (98) 3478-1021.

Poção de Pedras

Processo nº 228-13.2019.8.10.0112
AÇÃO – AÇÃO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MORENA MONTEIRO
Advogado: Dr. Rodrigo Sousa Fonseca OAB/MA 10638
REQUERIDO(S): BANCO BMG S/A
Advogado: Dra. Marina Bastos da Porciuncula Benghi OAB/MA 10530-A
E o presente tem como finalidade INTIMAR a(s) parte(s) REQUERENTE E REQUERIDO(S)por seus advogado(a) acima
mencionado para tomar conhecimento e cumprimento do DESPACHOa seguir:DESPACHO,Intime-se a parte requerida, por
seus advogados, via DJe, para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia devida de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos
reais), equivalente ao valor do acordo entre as partes, acrescido da cláusula penal, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez
por cento) sobre o aludido valor, e de honorários de cumprimento de Sentença, no montante de 10% (dez por cento), tudo nos
termos do art. 523, §1º, do CPC. Na mesma intimação, deve constar que, caso já tenha a ré efetuado o pagamento do valor do
acordo, pode apresentar a respectiva prova do adimplemento, caso em que ficará eximida da ordem de pagamento acima. Assim
acontecendo, intime-se a parte autora para que a esse respeito se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, e venham-me os autos
conclusos. Não sendo apresentada a aludida prova, mas com a juntada do pagamento acima ordenado, expeça-se alvará em
nome da parte autora, e arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Observem-se as normas pertinentes ao selo oneroso.4.
Em caso de não pagamento, deve a Secretaria Judicial atualizar o valor da condenação, acrescentando a multa e os honorários
estipulados no art. 523, §1º, do CPC.5. Após o cumprimento da determinação supra, proceda-se à penhora on line, via sistema
Bacen-Jud, do valor atualizado do débito, acrescido da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC, nos termos do art. 835,
inciso I, e 854 do CPC, acostando aos autos protocolo de bloqueio do valor executado.6. Positiva a penhora de valores em contas
da parte executada, intime-a, por publicação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer embargos à execução, nos
termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95.7. Oferecidos embargos pelo (a) Executado (a), intime-se o (a) Exeqüente, por ato
ordinatório, via DJe, para responder a impugnação no prazo legal de 15 (quinze) dias. Depois, voltem os autos conclusos para
decisão.8. Não sendo impugnada a execução, e confirmada a disponibilidade dos recursos em conta judicial, expeça-se Alvará em
favor da parte autora, observando-se as normas pertinentes ao selo oneroso.9. Após, certifique-se, e arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição.O presente despacho substitui o competente mandado.Poção de Pedras/MA, 12 de agosto de
2019.BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE,Juiz de Direito Titular da Comarca de Poção de Pedras.
Processo nº 491-79.2018.8.10.0112
AÇÃO – AÇÃO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
REQUERENTE: RAIMUNDO DE SOUSA LIMA
Advogado: Dr. Francisco Carlos Avelino Lima OAB/MA 16190
REQUERIDO(S): LEANDRA DE FRANÇA REIS
Advogado: Dra. Cadidja Suzi de Almeida Eloi OAB/MA 7518
E o presente tem como finalidade INTIMAR a(s) parte(s) REQUERENTE E REQUERIDO(S)por seus advogado(a) acima
mencionado para tomar conhecimento e cumprimento do DECISÃOa seguir:DECISÃO,Recebo os recursos inominados de fls.
42/50 e 54/58 apenas no efeito devolutivo, considerando que foram interpostos tempestivamente e que estão regulares as
representações processuais. As partes são beneficiárias de gratuidade de Justiça.Já tendo sido apresentadas contrarrazões (fls.
62/66 e 68/72), subam os autos para a Egrégia Turma Recursal.Poção de Pedras/MA, 12 de agosto de 2019.BERNARDO LUIZ DE
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MELO FREIRE,Juiz de Direito Titular da Comarca de Poção de Pedras.
Processo nº 829-53.2018.8.10.0112
AÇÃO – AÇÃO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
REQUERENTE: MARIA CARMÉLIA FILHA
Advogado: Dra. Cadidja Suzi de Almeida Eloi OAB/MA 7518
REQUERIDO(S): BANCO PAN S/A
Advogado: Dr. Gilvan Melo Sousa OAB/CE 16383
E o presente tem como finalidade INTIMAR a(s) parte(s) REQUERENTE E REQUERIDO(S)por seus advogado(a) acima
mencionado para tomar conhecimento e cumprimento do DESPACHOa seguir:DESPACHO,Tendo em vista o teor da petição
e dos documentos de fls. 56/129, em que o requerido informa o cumprimento das obrigações acordadas pelas partes, intime-se a
autora, por seu advogado, via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, deles tome ciência, e para que requeira o que mais
entender de direito.Fica a demandante ciente de que seu silêncio será interpretado como integral cumprimento das obrigações
acertadas. Caso entenda haver saldo devedor, deve apresentar planilha de cálculo que considere o valor já pago, bem como que
houve pagamento espontâneo por parte do réu. Nessa hipótese, venham conclusos.Após, escoado o prazo, se nada mais houver,
certifique-se e arquivem-se os autos, com a devida baixa na distribuição.Cumpra-se.Poção de Pedras/MA, 12 de agosto de
2019.BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE,Juiz de Direito Titular da Comarca de Poção de Pedras.
Processo nº 741-54.2014.8.10.0112
AÇÃO – AÇÃO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
REQUERENTE: FRANCISCO ELTON DA SILVA FERREIRA
Advogado: Dr. Carlos Lacerda Rodrigues do Nascimento Oab/MA 4291
REQUERIDO(S): EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO)
Advogado: Dr. ULISSES SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS OAB/MA 110
E o presente tem como finalidade INTIMAR a(s) parte(s) REQUERENTE E REQUERIDO(S)por seus advogado(a) acima
mencionado para tomar conhecimento e cumprimento do DESPACHOa seguir:DESPACHO,1. Atualize a Secretaria o valor do
débito, de acordo com os parâmetros estipulados à fl. 133, e intime-se a parte requerida, por seus advogados, via DJe, para, em
15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia devida, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o aludido
valor, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. 2. Na mesma intimação, deve constar que, caso, já tenha a ré efetuado o pagamento
do valor da condenação, pode apresentar a respectiva prova do adimplemento, caso em que ficará eximida da ordem de
pagamento acima. Assim acontecendo, intime-se a parte autora para que a esse respeito se manifeste, no prazo de 05 (cinco)
dias, e venham-me os autos conclusos. 3. Não sendo apresentada a aludida prova, mas com a juntada do pagamento acima
ordenado, expeça-se alvará em nome da parte autora, e arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.4. Em caso de não
pagamento, deve a Secretaria Judicial atualizar o valor da condenação, acrescentando a multa estipulada no art. 523, §1º, do
CPC.5. Após o cumprimento da determinação supra, proceda-se à penhora on line, via sistema Bacen-Jud, do valor atualizado do
débito, acrescido da multa do art. 523, §1º, do CPC, nos termos do art. 835, inciso I, e 854 do CPC, acostando aos autos protocolo
de bloqueio do valor executado.6. Positiva a penhora de valores em contas da executada, intime-a, por publicação, para, no prazo
de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer embargos à execução, nos termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95.7. Oferecidos
embargos pelo (a) Executado (a), intime-se o(a) Exeqüente, por ato ordinatório, via DJe, para responder a impugnação no prazo
legal de 15 (quinze) dias. Depois, voltem os autos conclusos para decisão.8. Não sendo impugnada a execução, e confirmada a
disponibilidade dos recursos em conta judicial, expeça-se Alvará em favor da parte autora, observando-se as normas pertinentes
ao selo oneroso.9. Após, certifique-se, e arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.O presente despacho substitui o
competente mandado.Poção de Pedras/MA, 12 de agosto de 2019.BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE,Juiz de Direito Titular da
Comarca de Poção de Pedras.
Processo nº 63-34.2017.8.10.0112
AÇÃO – AÇÃO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
REQUERENTE: EDMILSON LIMA OLIVEIRA
Advogado: Dr. Daciana Almeida Freitas OAB/MA 11213
REQUERIDO(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior OAB/MA 11099-A
E o presente tem como finalidade INTIMAR a(s) parte(s) REQUERENTE E REQUERIDO(S)por seus advogado(a) acima
mencionado para tomar conhecimento e cumprimento do DESPACHOa seguir:DESPACHO,Expeça-se o competente alvará
para levantamento da quantia incontroversa de R$ 23.650,38 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos)
(fl. 82), com os seus devidos acréscimos legais, em nome da parte autora. Observem-se as normas pertinentes ao selo
oneroso.Intime-se o autor, por seus (ua) (s) advogado (a) (s), via DJe, para levantamento do Alvará indicado acima, no prazo de 05
(cinco) dias, e para que requeira o que mais entender de direito, ficando ciente de que seu silêncio será interpretado como integral
cumprimento das obrigações fixadas em Sentença. Caso entenda haver saldo devedor, deve apresentar planilha de cálculo que
considere o valor já pago, bem como que houve pagamento espontâneo por parte do réu. Nessa hipótese, venham
conclusos.Após, escoado o prazo, se nada mais houver, certifique-se e arquivem-se os autos, com a devida baixa na
distribuição.Cumpra-se.Poção de Pedras/MA, 12 de agosto de 2019.BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE,Juiz de Direito Titular
da Comarca de Poção de Pedras.
Processo nº 847-11.2017.8.10.0112
AÇÃO – AÇÃO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
REQUERENTE: FRANCISCO PEDRO DA PENHA
Advogado: Dr. Luis Gustavo Rolim Pimentel OAB/MA 10860
REQUERIDO(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Advogado: Dr. José Almir da R. Mendes Junior OAB/MA 19411-A
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E o presente tem como finalidade INTIMAR a(s) parte(s) REQUERENTE E REQUERIDO(S)por seus advogado(a) acima
mencionado para tomar conhecimento e cumprimento do DESPACHOa seguir:DESPACHO,1. Tendo em vista o teor da
certidão de fl. 43, deve a Secretaria Judicial atualizar o valor do débito, acrescentando a multa estipulada no art. 523, §1º, do
CPC.2. Após o cumprimento da determinação supra, proceda-se à penhora on line, via sistema BacenJud, do valor atualizado do
débito, acrescido da multa do art. 523, §1º, do CPC, nos termos do art. 835, inciso I, e 854 do CPC, acostando aos autos protocolo
de bloqueio do valor executado.3. Positiva a penhora de valores em contas do executado, intime-o, por publicação, para, no prazo
de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer embargos à execução, nos termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95.4. Oferecidos
embargos pelo (a) Executado(a), intime-se o(a) Exeqüente, por ato ordinatório, via DJe, para responder a impugnação no prazo
legal de 15 (quinze) dias. Depois, voltem os autos conclusos para decisão.5. Não sendo impugnada a execução, e confirmada a
disponibilidade dos recursos em conta judicial, expeça-se Alvará em favor da parte autora, observando as normas pertinentes ao
selo oneroso.6. Após, certifique-se, e arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.O presente despacho substitui o competente
mandado.Poção de Pedras/MA, 12 de agosto de 2019.BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE,Juiz de Direito Titular da Comarca de
Poção de Pedras.
Processo nº 463-48.2017.8.10.0112
AÇÃO – AÇÃO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
REQUERENTE: DOMINGOS FERREIRA DE SOUSA
Advogado: Dr. Leonardo Sampaio Rodrigues OAB/MA 14642
REQUERIDO(S): BANCO BMG S/A
Advogado: Dr. Carlos Eduardo Pereira Teixeira OAB/SP 327026, OAB/RJ 100945
E o presente tem como finalidade INTIMAR a(s) parte(s) REQUERENTE E REQUERIDO(S)por seus advogado(a) acima
mencionado para tomar conhecimento e cumprimento do DESPACHOa seguir:DESPACHO,Acoste-se aos autos o
comprovante de desbloqueio do valor penhorado. Em seguida, certifique-se a respeito do desbloqueio, e intime-se a parte
requerida para que tome ciência.Por fim, arquivem-se novamente os autos. Poção de Pedras/MA, 12 de agosto de
2019.BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE
Juiz de Direito Titular da Comarca de Poção de Pedras.
Processo nº 849-78.2017.8.10.0112
AÇÃO – AÇÃO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
REQUERENTE: FRANCISCO PEDRO DA PENHA
Advogado: Dr. Luis Gustavo Rolim Pimentel OAB/MA 10860
REQUERIDO(S): BANCO BRADESCO S/A
Advogado: Dr. José Almir da R. Mendes Junior OAB/MA 19411-A
E o presente tem como finalidade INTIMAR a(s) parte(s) REQUERENTE E REQUERIDO(S)por seus advogado(a) acima
mencionado para tomar conhecimento e cumprimento do DESPACHOa seguir:DESPACHO,Expeça-se o competente alvará
para levantamento da quantia incontroversa de R$ 2.107,22 (dois mil cento e sete reais e vinte e dois centavos) (fl. 44), com os
seus devidos acréscimos legais, em nome da parte autora. Observem-se as normas pertinentes ao selo oneroso.Intime-se o autor,
por seus (ua) (s) advogado (a) (s), via DJe, para levantamento do Alvará indicado acima, no prazo de 05 (cinco) dias, e para que
requeira o que mais entender de direito, ficando ciente de que seu silêncio será interpretado como integral cumprimento das
obrigações fixadas em Sentença. Caso entenda haver saldo devedor, deve apresentar planilha de cálculo que considere o valor já
pago, bem como que houve pagamento espontâneo por parte do réu. Nessa hipótese, venham conclusos.Após, escoado o prazo,
se nada mais houver, certifique-se e arquivem-se os autos, com a devida baixa na distribuição.Cumpra-se.Poção de Pedras/MA,
12 de agosto de 2019.BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE,Juiz de Direito Titular da Comarca de Poção de Pedras.
Processo nº 43-72.2019.8.10.0112
AÇÃO – AÇÃO PENAL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado: não consta
ACUSADO(S): EDVALDO SOUZA MOITA
Advogado: Dr. Carlos Matheus Gomes dos Santos OAB/MA 18398
E o presente tem como finalidade INTIMAR a(s) parte(s) ACUSADO(S)por seus advogado(a) acima mencionado para tomar
conhecimento e cumprimento do DESPACHOa seguir:DECISÃO,Cuida o caderno processual de ação penal pública
incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de EDVALDO SOUZA MOITA, em razão da suposta
prática dos ilícitos tipificados nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.Perlustrando os autos, verifico que estão
presentes os pressupostos processuais e as condições para o exercício regular da ação, tendo a Denúncia descrito
suficientemente o fato delituoso, de forma a propiciar o exercício do contraditório e da ampla defesa, estando atendidos os
requisitos do art. 41 do CPP. Com efeito, entendo que restaram suficientemente demonstradas tanto a autoria, quanto a
materialidade delitiva. Vejo isso a partir dos depoimentos colhidos e dos documentos juntados aos autos, especialmente do laudo
médico de fl. 09, do auto de apresentação e apreensão de fl. 10 e do boletim de ocorrência de fl. 18, dos quais se deflui haver
lastro probatório suficiente a dar suporte à Denúncia.Dessarte, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a Denúncia
oferecida contra o acusado, determinando a sua citação para que responda à acusação, por escrito e por meio de advogado, no
prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do Código de Processo Penal). Na resposta, o denunciado poderá arguir preliminares, oferecer
documentos e justificações, especificar provas, arrolar testemunhas e alegar tudo o que interessa à defesa.Certifique-se no
cumprimento do mandado a respeito da possibilidade de o acusado constituir advogado. Caso expresse ausência de poder
aquisitivo para constituir patrono, ou, não se manifestando, deixe de apresentar defesa escrita no prazo legal, nomeio desde logo o
oficioso Dr. Carlos Matheus Gomes dos Santos como defensor dativo, em face da ausência de Defensor Público nesta Comarca,
devendo-se, então, intimá-lo acerca da nomeação, bem como para apresentar resposta escrita à acusação, no prazo de 10 (dez)
dias.Neste caso, oficie-se à Procuradoria Geral do Estado do Maranhão e à Procuradoria Geral da Defensoria Pública do Estado
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do Maranhão, informando da nomeação, bem como indicando que, quando da prolação da sentença, serão arbitrados honorários
de responsabilidade do Estado do Maranhão, em face da ausência de Defensor Público atuando nesta comarca.Na oportunidade,
determino a juntada da Certidão de Antecedentes Criminais do acusado nesta Comarca. Publique-se. Cite-se. Intimem-se.
Notifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.Sirva a presente como mandado/ofício.Após, voltem-me conclusos.Poção de Pedras/MA, 12
de agosto de 2019.BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE.
Processo nº 387-53.2019.8.10.0112
AÇÃO – AÇÃO PENAL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado: não consta
ACUSADO(S): DHEYMISSON MESSIAS ARAUJO
Advogado: Dr. Carlos Lacerda Rodrigues Nascimento OAB/MA 4291
E o presente tem como finalidade INTIMAR a(s) parte(s) ACUSADO(S)por seus advogado(a) acima mencionado para tomar
conhecimento e cumprimento do DESPACHOa seguir:DECISÃO,Cuida o caderno processual de ação penal pública
incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face deDHEYMISSON MESSIAS ARAÚJO e RAIMUNDO
NONATO ROCHA DA SILVA, em razão da suposta prática do ilícito tipificado no artigo 14, caput¸ da Lei nº
10.826/2003.Perlustrando os autos, verifico que estão presentes os pressupostos processuais e as condições para o exercício
regular da ação, tendo a Denúncia descrito suficientemente o fato delituoso, de forma a propiciar o exercício do contraditório e da
ampla defesa, estando atendidos os requisitos do art. 41 do CPP. Com efeito, entendo que restaram suficientemente
demonstradas tanto a autoria, quanto a materialidade delitiva. Vejo isso a partir dos depoimentos colhidos e dos documentos
juntados aos autos, especialmente do termo de apresentação e apreensão (fls. 23), dos quais se deflui haver lastro probatório
suficiente a dar suporte à Denúncia.Dessarte, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a Denúncia oferecida contra os
acusados, determinando a sua citação para que respondam à acusação, por escrito e por meio de advogado, no prazo de 10 (dez)
dias (art. 396 do Código de Processo Penal).
Na resposta, os denunciados poderão arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar provas, arrolar
testemunhas e alegar tudo o que interessa à defesa.Certifique-se no cumprimento do mandado a respeito da possibilidade de os
acusados constituírem advogado. Caso expressem ausência de poder aquisitivo para constituir patrono, ou, não se manifestando,
deixem de apresentar defesa escrita no prazo legal, nomeio desde logo o oficioso Dr. Carlos Matheus Gomes dos Santos como
defensor dativo, em face da ausência de Defensor Público nesta Comarca, devendo-se, então, intimá-lo acerca da nomeação, bem
como para apresentar resposta escrita à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.Neste caso, oficie-se à Procuradoria Geral do Estado
do Maranhão e à Procuradoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, informando da nomeação, bem como
indicando que, quando da prolação da Sentença, serão arbitrados honorários de responsabilidade do Estado do Maranhão, em
face da ausência de Defensor Público atuando nesta comarca.Na oportunidade, determino a juntada da Certidão de Antecedentes
Criminais dos acusados nesta Comarca. Publique-se. Citem-se. Intimem-se. Notifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.Sirva a
presente como mandado/ofício.Após, voltem-me conclusos.Poção de Pedras/MA, 12 de agosto de 2019.BERNARDO LUIZ DE
MELO FREIRE,Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Poção de Pedras.
Processo nº 696-79.2016.8.10.0112
AÇÃO – AÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE: ESTADO DO MARANHÃO
Advogado: Ana Silvia Fiquene Lustosa de Oliveira – Procuradora Chefe da Divida Ativa, Dr. João Batista de Oliveira Filho -
Procurador
REQUERIDO(S): COMERCIAL MENDES LTDA
Advogado: não consta
E o presente tem como finalidade INTIMAR a(s) parte(s) REQUERENTE E REQUERIDO(S)por seus advogado(a) acima
mencionado para tomar conhecimento e cumprimento do DESPACHOa seguir:DESPACHO,Tendo em vista que a empresa
requerida, e o corresponsável JOÃO ARISTEU MENDES NETO, apesar de devidamente citados (fls. 19 e 21), não apresentaram
qualquer manifestação ou efetuaram o pagamento, proceda-se à penhora online, por meio do sistema BACENJUD, da quantia
suficiente para a satisfação da dívida, cujo valor de R$ 156.223,14 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e vinte e três reais e
quatorze centavos), indicado à fl. 29, já está acrescido de honorários advocatícios. Além disso, intime-se, por edital, na forma do
art. 12 da referida Lei, as partes executadas acerca da eventual penhora. Devem ser cientificados, outrossim, da possibilidade de
pagamento parcelado do débito, por meio de acordo de parcelamento junto à Secretaria da Fazenda do Estado do MaranhãoDe
todo modo, caso não sejam encontrados bens suficientes para fazer frente ao débito, certifique-se, e dê-se vista dos autos ao
ESTADO DO MARANHÃO, para que a esse respeito se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de
direito.Sem prejuízo, proceda-se à citação do corresponsável IRLEY LEOCÁDIO SANTOS, por meio de Oficiala de Justiça, nos
termos do despacho de fl. 06, apenas com a ressalva da indicação do valor da dívida apontado à fl. 29 (observe-se o seu endereço
declinado à fl. 29). Ele deve, igualmente, ficar ciente da possibilidade de pagamento parcelado do débito, por meio de acordo de
parcelamento junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão. Dou a cópia do presente despacho força de
mandado/ofício.Poção de Pedras/MA, 12 de agosto de 2019.BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE,Juiz de Direito Titular da
Comarca de Poção de Pedras.
Processo nº 497-33.2011.8.10.0112
AÇÃO – AÇÃO CIVEL
REQUERENTE: MARIA CIRLEIDE SILVA DE ANDRADE
Advogado: Dr. Irapoã Suzuki de Almeida Eloi OAB/MA 8853
REQUERIDO(S): COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado: Dr. Thiago José Feitosa de Sá OAB/MA 8654-A, Dra. Lucimary Galvão Leonardo Garces OAB/MA 6100, Dra.
Lucileide Galvão Leonardo Pinheiro OAB/MA 12368
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E o presente tem como finalidade INTIMAR a(s) parte(s) REQUERENTE E REQUERIDO(S)por seus advogado(a) acima
mencionado para tomar conhecimento e cumprimento do DECISÃOa seguir:DECISÃO,Consoante já relatado, este Juízo
proferiu, às fls. 581/582-v, decisão no bojo de impugnação de cumprimento de Sentença oferecida pela COMPANHIA
ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, em que restou decidido que o valor correto da presente execução, corrigido e com os
juros pertinentes, acrescido ainda da multa prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, seria de R$ 381.682,15
(trezentos e oitenta e um mil seiscentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), com intimação da parte exequida para
pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. Determinou-se, ainda, que tal parte deveria no prazo de 15 (quinze) dias proceder à
implantação em sua folha de pagamento da pensão devida à requerente. A parte autora informou a interposição de agravo de
instrumento contra a decisão mencionada retro, e opôs-se a pedido da CEMAR de pagamento de R$ 114.504,65 (cento e quatorze
mil quinhentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), por entender que não seria suficiente para pagamento da obrigação,
requerendo ainda o pagamento do valor integral e a aplicação de multa diária para cumprimento da obrigação de fazer (fls.
596/609).A CEMAR apresentou petição às fls. 612/616. Em sua peça, requereu que o pagamento se desse na forma do artigo 916
do Código de Processo Civil, razão pela qual anexou comprovante de depósito da quantia de R$ 114.504,65 (cento e quatorze mil
quinhentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), com o parcelamento do saldo remanescente em 06 (seis) parcelas, caso
houvesse concordância da autora. Juntou o comprovante de pagamento de fl. 617. A requerente, à vista disso, manifestou-se às
fls. 622/626. Disse que não houve o preenchimento dos requisitos para aplicação à espécie da modalidade de pagamento prevista
no artigo 916 do Código de Processo Civil, razão pela qual pediu a rejeição de tal pedido. Pediu, novamente, a imposição de multa
para cumprimento da obrigação de fazer imposta em Sentença. Requereu, ademais, a expedição de alvará para levantamento da
quantia integral da execução, a ser levantada da apólice de seguro juntada aos autos. Pugnou, ainda, pela expedição de alvará
diverso, no tocante aos honorários advocatícios.Este Juízo, em decisão de fls. 627/628, rejeitou fundamentadamente e de maneira
expressa o pedido formulado pela CEMAR às fls. 612/616 de parcelamento de seu débito na forma do artigo 916 do Código de
Processo Civil. Além disso, esclareceu que o débito total seria de R$ 381.682,15 (trezentos e oitenta e um mil seiscentos e oitenta
e dois reais e quinze centavos), consoante reconhecido às fls. 581/582-v. Desse montante, 20% (vinte por cento) seriam
pertinentes a honorários advocatícios, sendo, portanto, R$ 76.336,43 (setenta e seis mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta e
três centavos). O valor da condenação principal seria de R$ 305.345,72 (trezentos e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e
setenta e dois centavos).Nesses termos, determinou-se a expedição de alvará para levantamento do valor de R$ 114.504,65
(cento e quatorze mil quinhentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), em favor da parte autora. Determinou-se, ainda, a
intimação da parte requerida para que efetuasse o pagamento do valor remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
intimação da seguradora Austral Seguradora S/A (fls. 581/591) para pagamento do valor indicado.Por fim, nos termos do artigo 536
do Código de Processo Civil, ordenou-se também a intimação da demandada, por seus advogados, via DJe, para que cumprisse a
obrigação de fazer apontada nos itens 1 e 2 do dispositivo da Sentença de fls. 305/322, comprovando o cumprimento de tal
obrigação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$
100.000,00 (cem mil reais). A CEMAR, no entanto, apesar de indeferido o seu pedido de parcelamento, continua efetuando o
pagamento dos valores de forma parcelada, como se vê dos depósitos comprovados às fls. 667/670. Pediu, às fls. 661/665, que
este Juízo a permita continuar pagando de forma parcelada o débito. Este Juízo, então, proferiu nova decisão às fls. 672/674, em
que advertiu a demandada da possibilidade de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, e de multa por
litigância de má-fé. Além disso, determinou a expedição de alvará, em favor da autora, para levantamento da quantia de R$
182.616,05 (cento e oitenta e dois mil seiscentos e dezesseis reais e cinco centavos), os quais já haviam sido depositados. Em
sequência, ordenou à CEMAR que pagasse o valor restante, de R$ 84.561,45 (oitenta e quatro mil quinhentos e sessenta e um
reais e quarenta e cinco centavos), referentes ao débito principal e de verba honorária.Ademais, determinou à concessionária que
apresentasse a comprovação da obrigação de fazer estipulada nos itens 1 e 2 da Sentença de fls. 305/322, tendo ciência de que
estava em curso a multa diária estipulada às fls. 627/628.Depois dessa decisão, alguns outros fatos processuais supervenientes
merecem destaque. A CEMAR apresentou comprovante de depósito no valor de R$ 46.801,04 (quarenta e seis mil oitocentos e um
reais e quatro centavos) (fl. 677). Alvará expedido à autora, no montante de R$ 190.841,07 (cento e noventa mil oitocentos e
quarenta e um reais e sete centavos) (fls. 690/690-v). A CEMAR apresentou novo comprovante de depósito, desta feita da ordem
de R$ 84.591,45 (oitenta e quatro mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos) (fl. 702). Alvará para
levantamento de honorários de sucumbência, expedido no valor de R$ 76.336,43 (setenta e seis mil trezentos e trinta e seis reais e
quarenta e três centavos) (fl. 707). Restou à CEMAR, portanto, como saldo do pagamento ordenado às fls. 672/674, e do valor
efetivamente pago às fls. 677 e 702, o valor de R$ 46.831,04 (quarenta e seis mil oitocentos e trinta um reais e quatro
centavos).Determinou, então, este Juízo a intimação da litigada para pagamento do valor de R$ 82.468,52 (oitenta e dois mil
quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente à multa por descumprimento de obrigação de fazer,
somada às parcelas retroativas não pagas do pensionamento (fl. 708).A autora, então, apresentou às fls. 716/718, pedido de
pagamento da multa por não cumprimento da obrigação de fazer, em seu patamar máximo, de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
requereu, ainda, o pagamento de parcelas não adimplidas do pensionamento, no valor de R$ 8.487,46 (oito mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Pediu, ainda, a incidência sobre tais valores de honorários advocatícios, no
importe de 20% (vinte por cento), e de multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, no patamar de 10% (dez por cento). Tudo
somaria R$ 143.202,97 (cento e quarenta e três mil duzentos e dois reais e noventa e sete centavos). Manifestou-se, então, a
requerida, apresentando questão de ordem às fls. 722/725.Em sua peça, afirma indevida a cobrança das astreintes, porquanto a
obrigação seria impossível de cumprir, já que a demandante não teria informado seus dados pessoais e bancários. Afirmou o
pagamento do valor de R$ 8.219,81 (oito mil duzentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), referente às parcelas não
adimplidas do pensionamento, já com o acréscimo de honorários advocatícios (o comprovante de depósito está à fl. 726).
Sustentou, ainda, que os honorários de sucumbência não devem incidir sobre a multa, mas apenas sobre o pensionamento não
pago. A esse respeito, disse a autora às fls. 733/737 que a CEMAR, apesar de diversas vezes intimada a respeito das astreintes e
para pagá-las, não teria informado por qualquer meio a existência de qualquer impedimento para que cumprisse a obrigação de
fazer. Acresce que é adequada a incidência de honorários advocatícios sobre as astreintes. Defende ainda que o DJO para
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pagamento do pensionamento foi apresentado fora do prazo previsto no artigo 523, §1º, do CPC.Pediu, assim, a rejeição da
questão de ordem trazida pela CEMAR. Autos conclusos (fl. 737-v). É o relato. Passo a decidir. Inicialmente, assevero que a
CEMAR possui, como valor depositado nestes autos, o montante de R$ 55.050,85 (cinquenta e cinco mil e cinquenta reais e
oitenta e cinco centavos). À CEMAR restou, como saldo do pagamento ordenado às fls. 672/674, e do valor efetivamente pago às
fls. 677 e 702, o valor de R$ 46.831,04 (quarenta e seis mil oitocentos e trinta um reais e quatro centavos). Acrescendo-se a esse
valor o que foi depositado à fl. 726, chega-se ao montante de R$ 55.050,85 (cinquenta e cinco mil e cinquenta reais e oitenta e
cinco centavos), que ainda possui nestes autos.Pois bem. Inicialmente, rejeito a questão de ordem formulada pela CEMAR às fls.
722/725. Isso porque a concessionária, em nenhum momento, informou a existência de qualquer óbice ao pagamento do
pensionamento determinado em Sentença. Com efeito, apesar de inúmeras vezes ter sido intimada para cumprimento de tal
obrigação de fazer, não comunicou a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Trata-se, assim, de comportamento
contraditório, razão pela qual não se pode beneficiar de sua própria torpeza para não pagar as astreintes que foram fixadas.
Quanto à não incidência da multa de 10% (dez por cento) do artigo 523, §1º, sobre as astreintes, vejo que lhe assiste razão.Isso
porque tanto as astreintes, quanto à sanção do artigo 523, §1º, possuem função semelhante, de natureza coercitiva: as primeiras,
para coagir ao cumprimento de obrigação de fazer; a segunda, para fazer cumprir obrigação de dar quantia certa. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TELEFONIA. RURALCEL. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO. INVIABILIDADE. ASTREINTE FIXADA.
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ACÓRDÃO DO RECURSO INOMINADO QUE
CONSOLIDOU A MULTA. AUSENTE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INDEVIDA A INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% PREVISTA NO
ART. 523, § 1º, DO NCPC (475-J DO CPC/73) SOBRE O VALOR DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-
RS - Recurso Cível: 71006023634 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 28/06/2016, Primeira
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2016) (grifo nosso)Além disso, as astreintes não fazer
parte da base de cálculo da verba honorária, uma vez que não se trata de condenação, mas apenas de meio para compelir ao
cumprimento de obrigação.Cito, a esse repeito, os arestos a seguir ementados: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INCABÍVEL CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PAGAMENTO DE VERBA
SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADMISSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SOBRE ASTREINTES QUE NÃO POSSUEM NATUREZA CONDENATÓRIA. 1. Em observância ao princípio da
causalidade, se a instauração da ação de busca e apreensão decorre de comportamento do réu (inadimplemento da obrigação),
mesmo que haja eventual fixação de astreintes para restituição do bem após purgação da mora, é inviável a condenação da autora
ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. 2. Por ser a iniciativa da execução provisória mera opção do credor,
descabe, nesse momento processual, o arbitramento de honorários em favor do exeqüente. 3. Não incidem honorários
advocatícios sobre o valor fixado a título de astreintes, diante da ausência de caráter condenatório de tais verbas, que, na verdade,
constituem um meio coercitivo posto à disposição do Estado-Juiz para fazer cumprir as suas decisões. 4. Agravos Legais a que se
nega provimento. (TJ-PE - AGV: 2100076 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 27/02/2013, 5ª Câmara Cível, Data
de Publicação: 05/03/2013)PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3º, I, NCPC. MULTA
DIÁRIA. CONFIRMARÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE
ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. - Considerando as datas do termo inicial do benefício concedido e da prolação da sentença,
bem como o valor da benesse, verifica-se que a hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a
remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3º, inciso I, do NCPC - O compulsar dos autos revela a existência de dois títulos
executivos judiciais impondo ao INSS a condenação ao pagamento de multa diária em caso de descumprimento da decisão, sendo
desnecessária a confirmação destes ou a condenação da autarquia em astreintes, de modo que ausente o interesse recursal
nesse tocante - Assiste razão ao autor, uma vez que o primeiro depósito foi realizado com atraso, somente em 20/12/2017.
Contudo, a multa foi fixada em valor excessivo e deve ser reduzida a 1/30 (um trinta avos) do valor do benefício, por dia de atraso,
o que é compatível com a obrigação de fazer imposta ao INSS - A pretensão do autor quanto ao pagamento das multas impostas
ao INSS deve ser deduzida nas vias próprias perante o Juízo a quo, estando esta Corte impedida de analisá-la neste momento
processual, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Consoante orientação do C. STJ, a astreinte não integra a base de
cálculo da verba honorária - Apelação do autor conhecida em parte e desprovida, na parte em que conhecida. (TRF-3 - Ap:
00234188820184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ANA PEZARINI, Data de Julgamento: 05/12/2018, NONA
TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/12/2018) (grifo nosso)Sem prejuízo, observo que a multa alcançou, como
informado às fls. 716/718, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que reputo desproporcional, até porque será pago à autora o
valor pertinente às parcelas retroativas do pensionamento, o que reduz o seu prejuízo. Assim, entendo que as astreintes se
tornaram excessivas, motivo pelo qual determino a sua redução para o patamar, que julgo proporcional, de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), na forma do artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil. Por fim, é devido o pagamento das parcelas
retroativas, ainda não pagas do pensionamento, e, em se tratando de condenação principal, é certo que sobre elas devem incidir
tanto os honorários advocatícios, quanto a multa estipulada no artigo 523, §1º, do CPC. Dessa forma, a fim de dar o devido
seguimento ao presente cumprimento de Sentença, determino:1 - a intimação da autora, por seus advogados, via DJe, para que,
em 15 (quinze) dias, apresente em planilha de cálculos o valor atualizado do que devido pela CEMAR, em que figurem as
astreintes e o valor relativo às parcelas inadimplidas do pensionamento, já acrescidas de honorários sucumbenciais e da multa
estipulada no artigo 523, §1º, do CPC, tudo na forma desta decisão;2 - a autora deve ser intimada, ainda, para que, em igual prazo,
informe todos os dados pessoais e bancários da autora, a fim de instrumentalizar o pensionamento determinado em Sentença;3 - a
Secretaria deve oficiar ao Banco do Brasil, por sua agência local, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe qual o saldo
remanescente nas contas judiciais de nº 3400115846375, 4500110434417 e 0700112637235;4 - com as manifestações da autora
e do banco, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias:4.1 - tome ciência dos dados bancários da
postulante;4.2 - pague o valor da diferença entre a dívida apontada pela demandante e o valor constante nas contas judiciais
aludidas acima, referente ao seu débito neste processo;4.3 - cumpra, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação, a
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obrigação de fazer constante dos itens 1 e 2 da Sentença, sob pena de incidência de nova multa, na forma do artigo 537 do CPC,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Publique-se.
Intimem-se. Poção de Pedras/MA, 21 de agosto de 2019. BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE ,Juiz Titular da Comarca de Poção
de Pedras/MA.
Processo nº 321-15.2015.8.10.0112
AÇÃO – AÇÃO PENAL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado: não consta
ACUSADO(S): EDEVALDO DE SOUSA SANTOS
Advogado: Dr. Cristóvão Eloi Ximenes de Sousa Barros Segundo OAB/MA 11382
ACUSADO(S): WANDERSON FELICIA MOTA – RONI
Advogado: Dr. João Alberto Rolim Mesquita OAB/MA 12015
E o presente tem como finalidade INTIMAR a(s) parte(s) ACUSADO(S)por seus advogado(a) acima mencionado para tomar
conhecimento e cumprimento do DECISÃOa seguir:DESPACHO,Designo sessão de instrução e julgamento para o Tribunal do
Júri para o dia 29/10/2019, às 09:30 horas, na Câmara Municipal.Intimem-se o Ministério Público, o acusado e seu defensor, bem
como as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.Sem prejuízo do disposto no item anterior, designo, para sorteio dos
jurados, o dia 14/10/2019, às 09:30 horas, no Fórum local.Após sorteio dos jurados, providencie-se a afixação, na porta do edifício
do Tribunal do Júri, da relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e
local das sessões de instrução e julgamento. Providencie-se ainda, após o sorteio, a convocação dos jurados para a Sessão de
Instrução e Julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo o expediente de convocação conter as transcrições dos arts. 436 a 446 do
CPP.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Notifique-se o Ministério Público.Poção de Pedras/MA, 22 de agosto de
2019.BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE ,Juiz Titular da Comarca de Poção de Pedras/MA.
BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE, JUIZ DE DIREITO

ESTADO DO MARANHÃO - PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE

POÇÃO DE PEDRAS
Av. Presidente Kennedy, nº. 27 - Centro (99)3636-1429 vara1_pped@tjma.jus.br

PROCESSO Nº. 0800021-78.2019.8.10.0112
REQUERENTE: ANTONIO PEDRO DA PENHA.
Advogado: Advogado(s) do reclamante: GILBERTO JUNIOR SOUSA LACERDA.
REQUERIDO(A): BANCO PAN S/A.
Advogado: Advogado(s) do reclamado: FELICIANO LYRA MOURA.

SENTENÇA

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95.
Decido.
De início, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à demanda, pois se trata
de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira Requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos
do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ1, e a parte requerente qualifica-se como consumidora.
Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito na prestação do serviço realizado pela parte
requerida, uma vez que o mesmo não teria agido com boa fé e, assim, de forma abusiva e unilateral, estaria impondo à requerente
descontos em seus proventos, distintamente de sua vontade, de modo que não tem fornecido a segurança que legitimamente o
consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.
Em apertada síntese, afirma que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário em razão de um empréstimo
consignado que não contratou com o banco requerido. Assim, teria ocorrido contratação fraudulenta, e os descontos oriundos do
aludido contrato irregular lesariam direitos seus enquanto consumidora.
Analisando os autos, observo que o contrato nº 324857033-9, quantificado em R$ 7.440,13 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais
e treze centavos), a serem pagos em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), foi devidamente
realizado pelas partes, sendo o valor creditado em benefício da parte autora no importe de R$ 1.816,33 (mil, oitocentos e
dezesseis reais e trinta e três centavos) e o restante utilizado para abater um débito anterior. O valor foi transferido no dia
14.02.2019, conforme documentação juntada aos autos.
Há mais, observo que o banco colacionou aos autos xerox do contrato celebrado, xerox dos documentos pessoais da parte
requerente, além de comprovante de TED, não trazendo a parte autora os extratos de sua conta do período questionado, o que
poderia afastar a veracidade das afirmações do banco de que depositou o dinheiro em sua conta.
Em que pese a parte autora asseverar que nunca firmou o contrato que lhe é cobrado, o demandado comprova, por meio dos
documentos acostados aos autos, que existiu e é regular a avença. Nesse ponto, é importante destacar que foram juntados
documentos que, possivelmente, só a parte requerente teria acesso, quais sejam, a cópia da sua carteira de identidade e seu CPF.
Outrossim, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão firmou tese em I. R. D. R. no sentido de que:

1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO
JÚNIOR): “Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses
autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição
financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de
provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do
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contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de
firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do
empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo,
ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira
o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de
prova”. (grifo nosso)

Vejo, portanto, que o requerido juntou a prova necessária capaz de atestar a contratação que a parte autora alega não ter
realizado, de modo que se deve concluir pela legalidade do empréstimo efetivado, bem como dos descontos realizados.
Outrossim, verifico a ausência da responsabilidade do réu, por inexistência de defeito no serviço prestado, conforme previsão do
art. 14 do CDC.
Desta forma, a parte requerente não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido, consta no art.
373, inciso I do NCPC que cabe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido, apesar de requerer a condenação pelos danos morais, restituição dos valores pagos e nulidade da cobrança,
deixou a parte autora de instruir o feito com as provas necessárias para o deferimento dos pleitos.
Assim, observo que não ficou comprovado nos autos o fato e o dano, a ocasionar a lesão à personalidade da parte requerente,
requisitos ensejadores da reparação. Isto posto, outra saída não há, senão o indeferimento dos pedidos.
Por derradeiro, este juízo não pode ser conivente com demandas que pretendem deduzir pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opor resistência
injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar
incidente manifestamente infundado; e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, conforme disposto no art. 80 do
NCPC.
Neste sentido, a demanda dos presentes autos apresenta alteração da verdade dos fatos, tendo em vista a validade do contrato de
empréstimo consignado realizado pela parte requerente.
Assim sendo, deve a parte requerente ser condenada a pagar multa por Litigância de Má-fé, nos termos do art. 81 do
NCPC2, em benefício da parte requerida, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, pelos
prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, caso, nos próximos
anos, perca sua condição de beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.
Sem custas e honorários, porque indevidos nesta fase (inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Poção de Pedras/MA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE
Juiz de Direito Titular da Comarca de Poção de Pedras

1 Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras
2 Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do
valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou.

ESTADO DO MARANHÃO - PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE

POÇÃO DE PEDRAS
Av. Presidente Kennedy, nº. 27 - Centro (99)3636-1429 vara1_pped@tjma.jus.br

PROCESSO Nº. 0800022-63.2019.8.10.0112
REQUERENTE: ANTONIO PEDRO DA PENHA.
Advogado: Advogado(s) do reclamante: GILBERTO JUNIOR SOUSA LACERDA.
REQUERIDO(A): BANCO PAN S/A.
Advogado: Advogado(s) do reclamado: FELICIANO LYRA MOURA.

SENTENÇA

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95.
Decido.
De início, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à demanda, pois se trata
de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira Requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos
do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ1, e a parte requerente qualifica-se como consumidora.
Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito na prestação do serviço realizado pela parte
requerida, uma vez que o mesmo não teria agido com boa fé e, assim, de forma abusiva e unilateral, estaria impondo à requerente
descontos em seus proventos, distintamente de sua vontade, de modo que não tem fornecido a segurança que legitimamente o
consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.
Em apertada síntese, afirma que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário em razão de um empréstimo
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consignado que não contratou com o banco requerido. Assim, teria ocorrido contratação fraudulenta, e os descontos oriundos do
aludido contrato irregular lesariam direitos seus enquanto consumidora.
Analisando os autos, observo que o contrato nº 716105382, que originou as reservas de margem questionadas na inicial,
quantificado em R$ 1.218,99 (mil, duzentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), a serem pagos por meio de reserva de
margem e pagamento de valor mínimo da fatura do cartão recebido quando da contratação, foi devidamente realizado pelas
partes, sendo o valor creditado em benefício da parte autora. Saliente-se que o referido contrato continua ativo, pois iniciado em
2017, e o valor foi depositado na conta do autor no dia 12.06.2017.
Há mais, observo que o banco colacionou aos autos xerox do contrato celebrado, xerox dos documentos pessoais da parte
requerente, além de comprovante de TED, não trazendo a parte autora os extratos de sua conta do período questionado, o que
poderia afastar a veracidade das afirmações do banco de que depositou o dinheiro em sua conta. O extrato juntado, conquanto dê
conta de outra TED do banco PAN, não se refere à TED discutida neste processo.
Em que pese a parte autora asseverar que nunca firmou o contrato que lhe é cobrado, o demandado comprova, por meio dos
documentos acostados aos autos, que existiu e é regular a avença. Nesse ponto, é importante destacar que foram juntados
documentos que, possivelmente, só a parte requerente teria acesso, quais sejam, a cópia da sua carteira de identidade e seu CPF.
Outrossim, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão firmou tese em I. R. D. R. no sentido de que:

1ª TESE (POR MAIORIA, APRESENTADA PELO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, COMO O ACRÉSCIMO SUGERIDO PELO SENHOR DESEMBARGADOR ANTONIO GUERREIRO
JÚNIOR): “Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses
autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição
financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de
provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do
contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de
firmar o negócio, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do
empréstimo, o dever de colaborar com a justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, podendo,
ainda, solicitar em juízo que o banco faça a referida juntada, não sendo os extratos bancários no entanto,
documentos indispensáveis à propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira
o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de
prova”. (grifo nosso)

Vejo, portanto, que o requerido juntou a prova necessária capaz de atestar a contratação que a parte autora alega não ter
realizado, de modo que se deve concluir pela legalidade do empréstimo efetivado, bem como dos descontos realizados.
Outrossim, verifico a ausência da responsabilidade do réu, por inexistência de defeito no serviço prestado, conforme previsão do
art. 14 do CDC.
Desta forma, a parte requerente não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido, consta no art.
373, inciso I do NCPC que cabe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido, apesar de requerer a condenação pelos danos morais, restituição dos valores pagos e nulidade da cobrança,
deixou a parte autora de instruir o feito com as provas necessárias para o deferimento dos pleitos.
Assim, observo que não ficou comprovado nos autos o fato e o dano, a ocasionar a lesão à personalidade da parte requerente,
requisitos ensejadores da reparação. Isto posto, outra saída não há, senão o indeferimento dos pedidos.
Por derradeiro, este juízo não pode ser conivente com demandas que pretendem deduzir pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opor resistência
injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar
incidente manifestamente infundado; e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, conforme disposto no art. 80 do
NCPC.
Neste sentido, a demanda dos presentes autos apresenta alteração da verdade dos fatos, tendo em vista a validade do contrato de
empréstimo consignado realizado pela parte requerente.
Assim sendo, deve a parte requerente ser condenada a pagar multa por Litigância de Má-fé, nos termos do art. 81 do
NCPC2, em benefício da parte requerida, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, pelos
prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, caso, nos próximos
anos, perca sua condição de beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.
Sem custas e honorários, porque indevidos nesta fase (inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Poção de Pedras/MA, Sexta-feira, 30 de Agosto de 2019

BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE
Juiz de Direito Titular da Comarca de Poção de Pedras

1 Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras
2 Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do
valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou.
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